Generalforsamling i Overgaden torsdag den 9. februar kl. 17, 2006

Dagsorden:
1: Valg af ordstyrer og referent
2: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
3: Formandens beretning
4: International AICA-kongres 2006
5: Valg til bestyrelsen
6: Forslag til nye medlemmer
7: Kritikerprisen for år 2005. Frist for forslag er torsdag d. 9. feb. - se nedenfor
8: Forslag til medlemsarrangementer for 2006
9: Evt.
Ad. 1: Ordstyrer: Malene Vest Hansen, referat: Kristine Kern
Ad 2: Regnskabet blev fremlagt af vores nye kasser, Camilla Jalving. Se dette. Det er godkendt af
vores revisor John Poulsen. Kommentarer: Forhøjelsen af kontingentet har hjulpet. Vi har
overskud, dog må det i den forbindelse bemærkes, at vi skylder penge for tre – fire årsmærker af
hver 30 euro i Paris. Desuden har vi glemt at afsætte midler til kasserer og revisor. Kontoen i
Amagerbanken er nu lukket og indestående overført til Girobank.
Ad 3: Se Malene Vest Hansens beretning (vedhæftet)
Ad 4: Årets AICA-kongres bliver alligevel ikke i Moskva, som ikke kunne nå at få arrangementet
(pengene) på plads. Kongressen afholdes i stedet i Paris 15. – 20. oktober, med evt. post-kongres
den 21. – 22. i Lille og Bruxelles. Temaet bliver teaching, evaluation and practice for visual art and art
criticism.
Ad 5: Peter Michael Hornung, Camilla Jalving og Kristine Kern samt suppleant Lisbeth Bonde er
på valg. Alle genopstiller. Alle blev genvalgt nu for en periode på tre år – jvf. de nye statutter. I
denne forbindelse vil vi gerne opfordre alle medlemmer til mere aktiv deltagelse samt fx at stille
op til bestyrelsen, hvis man er interesseret.
Ad 6: Der var ikke indkommet forslag til nye medlemmer - heller ikke selvom vi følger de nye
internationale regler, hvor kunstkritik defineres bredere end dagbladskritik. Alle medlemmer
opfordres til at foreslå nye medlemmer – se den internationale hjemmeside og/eller kontakt
bestyrelsen. Har man bedrevet en kunstkritisk praksis i tre år eller mere, kan man søge om
optagelse ved at indsende CV samt en kort, motiveret ansøgning inden generalforsamlingen.
Ad 7: Der var indkommet syv forslag: Kopenhagen.dk, Københavns Kunsthal v. Jacob Fabricius,
Ruth Campau, Jens Haaning, Kerstin Bergendal, Joans Pihl og Rasmus Sand Højer. Forslagene er
sendt til afstemning blandt medlemmerne.
Ad 8: Der kom flere rigtig gode forslag til medlemsarrangementer. Vi blev derfor enige om, at
holde to arrangementer i år: Et her i foråret, i marts, hvor vi vil invitere Lennart Gottlieb til at
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fortælle om sin nye bog, og et i efteråret hvor vi vil invitere kanonudvalget til at diskutere deres
kunstkanon i forbindelse med publikationen. Det blev desuden foreslået at invitere de to nye
kunstakademirektorer; Sanne Kofod Olsen (Det Fynske) og Mikkel Bogh (Det Kongelige) til at
debattere kunstuddannelsen i dag. Dette vil vi søge at koble sammen med et arrangement i AICAregi og den internationale konference i København, som skal afholdes i den forbindelse her i
foråret.
Ad 9: Intet
Ref. KK – marts 2006

