Udenrigsministeriets Kunstforening
umk@um.dk, umk.um.dk

København, den 11. marts 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i UMK i Udenrigsministeriets nye kantine
Onsdag, den 24. april 2019 kl. 16.00
Tilmelding
I forlængelse af generalforsamlingen vil der på sædvanlig festlig vis være udlodning af årets
gevinster samt spisning. Af hensyn til bestilling af mad og anmeldelse til receptionen er tilmelding absolut nødvendig, senest den 10. april pr. e-mail til umk@um.dk. I emnelinjen
skrives: Tilmelding 2019 + navn. For medlemmer uden e-mail sendes tilmeldingen til UMK,
Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, 1448 København K, att.: Elin Larsen.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning om foreningens virksomhed til godkendelse
4. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent for 2020
6. Forslag fra bestyrelsen. Fastholdelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
9. Eventuelt.
Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fra 1. januar 2020 fortsætter uændret uden stigninger.
Generalforsamling, udlodning og spisning
Generalforsamlingen afholdes i overensstemmelse med UMK's vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalsamlingen, skal være formanden (annrud@um.dk), c.c.
umk@um.dk, i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen eller - for medlemmer uden email - til UMK, Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, 1448 København K, att.: Anne Rudbeck.
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Bestyrelsens nuværende sammensætning fremgår nedenfor. For at foreningen kan fortsætte,
er der brug for nye medlemmer til bestyrelsen. Hvis du er interesseret i at deltage i bestyrelsen, ser vi frem til at høre fra dig inden generalforsamlingen.
Umiddelbart efter generalforsamlingen begynder udlodningen af de kunstværker, der er
indkøbt i løbet af 2018. Der vil være en let tapas-anretning, som kan nydes samtidig med
udlodningen af kunstværker. Der kan købes øl, vin og vand.
Gevinsterne
Fotos af de kunstværker, samt oplysninger om de enkelte værker der udloddes, vil inden generalforsamlingen kunne ses på umk.um.dk. Medlemmer og andre, der abonnerer på nyheder, vil få besked pr. e-mail, når fotos af kunstværkerne er tilgængelige. I årets løb kan man
følge med i UMKs skiftende udstillinger ved at abonnere på hjemmesiden.
Regler for udlodningen
Reglerne for udlodningen findes i § 8 i UMK's vedtægter.
Alle medlemmer, der inden udgangen af 2018 har betalt kontingent for hele 2018, deltager i
udlodningen med chance for at vinde en af gevinsterne. Først udtrukne lod giver ret til at
vælge først, næste lod som nr. 2 osv.
Vi opfordrer medlemmer, der ikke selv kan være til stede, til at give fuldmagt til en stedfortræder, der kan foretage valget, så vidt muligt med en prioriteringsliste. Fuldmagt kan også
gives til UMK’s bestyrelse og skal her være ledsaget af en prioriteringsliste. Fuldmagt med
prioriteringsliste til UMK sendes til umk@um.dk. I emnelinjen skrives: Prioriteringsliste
2019 + navn. For medlemmer uden e-mail sendes listen til Udenrigsministeriet, Asiatisk
Plads 2, 1448 København K, att. Elin Larsen, senest den 10. april kl. 16.00.
Er medlemmet ikke til stede, og er der ikke givet behørig fuldmagt, tilfalder det første, ikke
udloddede kunstværk medlemmet i henhold til katalogets nummerrække. Såfremt medlemmet ikke ønsker at modtage dette, tilfalder kunstværket UMK.
Der vil blive givet oplysninger om afhentning af gevinsterne under generalforsamlingen.
Uafhentede gevinster
Gevinster, der ikke er afhentet den 31. december 2019, tilfalder UMK, medmindre der er
truffet særlig aftale med UMK om afhentning ved stedfortræder.
Meddelelse til UMK om orlov, flytning, pensionering mv.
Husk at melde flytning og andre ændringer til UMK - på e-mailadressen umk@um.dk. Bestyrelsen har ikke mulighed for at opspore medlemmer, der er gået på orlov eller pension
uden at give UMK besked herom.
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Nye medlemmer
Medlemmer af UMK opfordres til at foreslå kolleger at blive medlemmer af UMK. Vi er
den største tværgående forening i UM, hvor man mødes til den årlige generalforsamling og
samvær. Flere medlemmer giver også øgede kontingentindtægter og dermed mulighed for
flere gevinster.
VEL MØDT
UMK-bestyrelsen

Bilag:
1.
2.
3.
4.

Prioriteringsliste
Fuldmagt
Gevinstliste (uden fotos) *)
Bestyrelsens sammensætning 2019

*) Fotos af de kunstværker der udloddes, vil inden generalforsamlingen alene kunne ses på
UMKs hjemmeside http://umk.um.dk i år. Medlemmer og andre, der abonnerer på opdateringer af UMKs hjemmeside, vil få besked, når fotos er tilgængelige.
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Bilag 4
Bestyrelsens nuværende sammensætning
 Formand Anne Rudbeck
 Næstformand Birgitta Maria Dam
 Lene Alkjærsig Møller, kasserer
 Elin Larsen, ansvarlig for medlemskartotek
 Jørgen Andreas Hansen (pens.), ansvarlig for udstillinger - genopstiller ikke
 Jakob Vind Thomsen, web-redaktør
 Else Juul Hansen (pensioneret), ansvarlig for udstillinger
Suppleanter
 Maja Åkerlund Petersen
 Susanne Wendt
 Henrik Hjernø Sørensen (pensioneret)
 Mette Jürgensen (pensioneret)
 Annette Lassen (pensioneret)
Revisor
 Peer Albeck (pensioneret)
______________________________________________________________
Faste suppleanter:
* Departementschef Lars Gert Lose
* Kommende HR-chef Steen Hommel
Revisor:
* Chefkonsulent (pensioneret) Peer Albeck

