
 

 

 

Bestyrelsesmøde 

Dato: onsdag d. 24. september 2019 

Tid: kl. 10.30 – 13.00 

Sted: BKF, København 

 
Til stede: Nis Rømer, Marie Markmann, Kim T. Grønborg, Pia Fonnesbech, Jakob Borges, 
Hannibal Andersen, Simon Fill Linnemann, Camilla Nørgaard  
Fra sekr: Klaus Pedersen, Miriam Katz, Julie Elmhøj  
Afbud: Søren Martinsen, Julie Sass 
 
Dagsorden:  
 
Det besluttes, at bestyrelsen først gennemgår forslag til Nye vedtægter, hernæst forslag til optagelse, 
herefter bestyrelsens beretning og slutteligt et punkt, der under navnet evt.  
 
 
1. Nye vedtægter  
Bestyrelsen diskuterer forslag til ændring af BKFs formål i vedtægterne. Det besluttes, at der laves 
en enkel formuleringsændring i bestyrelses forslag.  
 
Bestyrelsen diskuterer, om det bør eller ikke bør være bestyrelsen, der fremover fastsætter de 
nærmere regler for optagelse af nye medlemmer, sådan som der er lagt op til det i det nye forslag til 
vedtægter. Klaus Pedersen understreger, at bestyrelsen altid har mulighed for at tage 
optagelsesreglerne op til afstemning på generalforsamlingen. Det aftales, at der i kommentarerne til 
det nye forslag skal skrives, at hvis der er tale om mindre ændringer i optagelsesreglerne, så vil det 
være bestyrelsen, der kan tage beslutningen, men at hvis der er tale om større ændringer, så vil 
bestyrelsen tage det op på generalforsamlingen. Et eksempel på noget, der kan tolkes som en 
mindre beslutning kan f.eks. være, at det fynske kunstakademi skifter navn. Gennemgribende, 
strukturelle ændringer skal op på generalforsamling, og det aftales, at det skal indføres i 
kommentarerne.   
 
Det besluttes, at det fremover skal være formandens beretning og ikke bestyrelsens beretning. Det 
er også praksis i andre foreninger, og det åbner op for, at der skal være forskellige opfattelser i i 
bestyrelsen, og det er vigtigt, at der er mulighed for det.  
 
Bestyrelsen ønsker, at personvalg i bestyrelsen skal ud til urafstemning blandt medlemmerne.  
 
 
2. Forslag til optagelse  
Bestyrelsen diskuterer en række formuleringer i forslaget til optagelse, som herefter vil blive sendt 
ud til alle medlemmer af BKF før generalforsamlingen.   
 
3. Bestyrelses beretning 
Bestyrelsen godkender bestyrelsens beretning, som vil blive sendt ud til BKFs medlemmer inden 
generalforsamlingen.  
 
4. Evt.,  

Ingen bemærkninger 


