Dagsorden for stiftende generalforsamling for
Foreningen På Den Anden Side
Torsdag 29.11.2018
Hårbøllevej 40
4792 Askeby
1. Introduktion v/ mødets dirigent Morten Bencke
2. Valg af referent
3. Kort redegørelse for baggrunden af hvorfor vi stifter Foreningen På Den Anden Side
4. Præsentation af udkast til vedtægter
5. Forslag til fremtidig arbejde for foreningen
6. Valg af forenings bestyrelse
7. Medlemmer af præsenterede udvalg
8. Evt.
////////////
Tilstede:
Line Frank, Morten Bencke, Bent Jørgensen, Janne Schâfer, Søren Raagaard; Johan
Segerberg, Per-Rene Larsen, Signe Høirup-Wille Jørgensen og Elisabeth Kiss.
Elisabeth Kiss er valgt som referent.
Pkt 1.
Vi (Morten og Kiss ønsker at skabe et kunstrum i den del af vores gård, som består af den store
stald mod nord og den store lade, som vi kalder salen - de lokaler, som sommerens festival
fandt sted i. Kunstrummet skal være til for alle, som har brug for et sted at fordybe sig i sin
individuelle praksis, hvad enten det er på hverdags-basis eller i forbindelse med projekter.
Kiss og Morten - realiserer 2 lejligheder i stalden mod vest.
Vi stiller de 2 lejligheder til rådighed for foreningen, som foreningen kan leje ud til kunstnere
som vil bruge værkstedet. Alle indtægter ved udlejning af lejlighed til andre kunstnere, tilfalder
foreningen. Foreningen vil råde over stalden, og kan leje arbejdspladser ud til kunstnere.
Indtægter fra udlejning af værkstedspladser, tilfalder foreningen.Foreningen betaler en fast
månedlig husleje til Kiss og Morten, et beløb som bestemmes af foreningens bestyrelse, når det
bliver aktuelt. Foreningen er non-profit, og de midler som foreningen råder over, skal bruges til
at tjene foreningens formål. Foreningen skal hvert andet år, afholde en tværæstetisk biennale,
for eksperimenterende undersøgelser af forholdet mellem kunst og livet på landet.

Pkt 3.
En forening er en juridisk gyldig organisationsform, for kollektive beslutninger og kollektiv
administration.
Signe spørger til leje-modellen. Det besluttes at leje-modellen skal udarbejdes i detaljer af
bestyrelsen.
Pkt 4.
Vedtægterne bliver gennemgået, diskuteret og rettet til.
Vedtægterne godkendes af forsamlingen.
Pkt 5.
Morten præsenterer byggeudvalg, der skal stå for ansøgning mm i forbindelse med den
konkrete opbygning af lejligheder og kunstrum.
Byggeudvalget består af: Arkitekt Helena Wittrup, Ann Kira Brestisson, Elisabeth Kiss og Morten
Bencke.
Bestyrelsen vil nedsætte et kunstudvalg, som har til opgave at definere de kunstneriske visioner
for stedet, samt planlægge den kommende biennale.

Pkt 6.
Valg af foreningens bestyrelse
Kandidater der stiller op:
Morten Bencke, Janne Schäfer, Elisabeth Kiss, Kristina Ask, Signe Høirup Wille-Jørgensen,
Ann Kira Brestisson
Søren Raagaard og Jenny Gräf Sheppard
Alle kandidater bliver valgt af forsamlingen. Bestyrelsen konstituere sig selv ved 1. Ordinære
bestyrelsesmøde onsdag 30.1.2019
Pkt 7.
Janne Schäfer, Elisabeth Kiss, Kristina Ask, Signe Høirup Wille-Jørgensen, Søren Raagard,
Johan Segerberg, Morten Bencke og Jenny Gräf Sheppard vil udgøre foreningens kunstudvalg.
Pkt 8.

