
Referat af Generalforsamling i Overgaden d. 7. feb. kl. 17, 2007 
 

 
 
 

 
 
1: Valg af ordstyrer og referent 
2: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
3: Formandens beretning 
4: International AICA-kongres 2007 
5: Valg til bestyrelsen 
6: Nye medlemmer 
7: Kritikerprisen for år 2006. (Frist for forslag er onsdag d. 7. feb.) 
8: Forslag til medlemsarrangementer i 2007 
9: Evt.  
 
 
Ad. 1: Ordstyrer: Malene Vest Hansen, referat: Kristine Kern 
 
Ad 2: Regnskabet blev fremlagt af kasserer Camilla Jalving. Det er godkendt af revisor John 
Poulsen. Se vedhæftede. Kommentarer: Der manglede aftalt ydelse til kasser og revisor.  
 
Ad 3: Se formand Malene Vest Hansens beretning (vedhæftet). Se desuden det internationale 
AICAs hjemmeside: www.arica.int.org (password: 20AI07CA) 
 
Ad 4: Årets AICA-kongres finder sted i Sao Paulo til september – oktober (det er ikke samtidig 
med biennalen). Se www.aica-int.org 
Temaet er The institutionalisation of contemporary art 
 
Ad 5: I år er ingen af bestyrelsesmedlemmerne på valg, pga. de nye statutter,hvor man sidder tre 
år i stedet for to. 
 
Ad 6: Der var seks ansøgninger om medlemskab, fire blev optaget: Karin Hindsbo, Kristina Ask, 
Jacob Fabricius og Ole Lindboe. De øvrige to bliver anbefalet af søge igen næste år.  
 
Ad 7: Der var indkommet otte forslag: Leila Krogh, Torben Weirup, Det Fri Universitet, Sidsel 
Søndergaard, Michael Kvium, Morten Schelde, Joachim Koester, Det Reale og det fantastiske. 
Forslagene har i skrivende stund været sendt til afstemning blandt medlemmerne og Leila Krog 
har vundet. 
 
Ad 8: Der kom flere forslag til medlemsarrangementer: 
Et debat-arrangement (evt. med opponenter) om de nye bøger om dansk samtidskunst (inkl. 
årbøgerne), der også principielt skulle diskutere kunsthistorieskrivning. 
Det blev foreslået igen at invitere en international gæst. 
Det blev foreslået at arrangere noget i forbindelse med Documenta 
 
Ad 9: Der var desværre ikke stort fremmøde til generalforsamlingen, men vores efterfølgende 
foredrag om samtidskunst i Tyrkiet og Mellemøsten med den tyrkiske kunstkritiker, kurator og 
præsident for tyrkisk AICA Beral Madra var overordentligt velbesøgt. 
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