Referat af generalforsamling d. 3. Juni 2014
Til stede: Johan, Maria, Maija, Mathias, Caroline, Johanne, Kasper, Emma, Emilie, Carina,
Christianog Ursula
Referant: Ursula
Året der gik:
Sjovt, hårdt, god energi, gåpåmod, produktivitet. Forskellige udstillinger i svingende kvalitet.
Fået skabt rammerne omkring en unik platform. Har fået rettet op på fejl igennem erfaring. Vi
kan nå nye højder. Tak for kampen!
Året der kommer:
Ny strategi, handlingsplan. Overbevise alle andre om hvor stort et potentiale der er i
Pavillonen.
Økonomien:
200 kr. Plus officielt. Vi har kun huslejen som udgift (1400 kr. I måneden). Til august skal vi
have 37 medlemmer! Huslejen bliver reguleret i efteråret og derfor skal vi have flere
medlemmer. Vi skal altså virkelig have skrabet nogle medlemskaber ind ret hurtigt.
Nye forslag:
 Fortæl udstillerne hvor meget de skal regne med at sætte af til elregningen.
 Tal med de andre pavilloner om hvad deres elregninger er.
 Måske vi skulle have en varmeblæser?
 Det er dyrt i vintermånederne og det er et problem. Der er fugtigt sådan at vinduerne
bliver duggede (Johanne tørrede vinduerne af). Tal med slots- og ejendomsstyrelse for
det er ikke ok når man skal sælge.
 Hvordan tjener vi penge i vintermånederne? Udstillingsudvalget skal overveje denne
problematik.
 Køb et medlemskab og få et medlemskab gratis
 Snak med skoler om at lærerne fortæller om pavillonen; få andre til at promovere os.
 Skaffe penge: Sælge grafiske print (Johans idé).
 Promoveringsfest – man tjener mange penge! Evt. Ude på designskolen. Til festen
kunne man bede om nogle af elevernes tegninger fra portfolier eller bare nogle af
deres værker og lade dem hænge til festen. Eller hænge det nede i pavillonen. Hvis vi
sælger i pavillonen får vi jo 20% af det – både de studerende og vi får noget ud af det.
Lidt a la finders keepers. Evt. I slut september. Diskutere videre på dette til juli måneds
møde.
 Grillaften med øl og hygge. Ursula laver doodle – slut juni.
 Brug pavillonen til hygge. Bare gå derned
 Ursula laver en mere privat mail til venner og familie om at vi mangler medlemskaber
og om økonomisk støtte.
 Vores bankoverførsel er der problemer med. Det SKAL fikses.
 Vi skal udforme flyers som kan fortælle hvordan man bliver medlem og hvad
pavillonen er. Kommunikationsudvalget ser på det.








Hjemmesiden skal gøres færdig – inden september.
Vi skal have flere udstillere med højere standard.
Vi skal overveje hvordan vi kan beholde og vedligeholde vores eksisterende
medlemmer.
Der skal findes mixerpult og højtalere til graffiti-eventet.
Emma har kontakt til noget streetart som hun vil give videre til os. Magasinet KBH –
Johan snakker med dem.
Årets kunstner og medlem skal i nyhedsbrevet

Ny bestyrelse:
Formand: Maria Cramer-Møller
Næstformand: Kasper
3 menige i bestyrelsen: Johan Dandanell, Maija Møller, Caroline Crüger Ahm
Kasserer: Mathias Lorentz
Revisor: Mette
Rollefordeling udarbejdes i de interne udvalg. Der skal findes en der vil overtage Ursulas’
arbejde.
Det går fint i kommunikationsudvalget, men vi kunne godt bruge flere hænder.
Til næste møde skal hvert udvalg skrive ned hvem der varetager de forskellige opgaver og
sådan og dele det i dropbox.
Milepæle indtil januar 2015 der SKAL indfries:
 40 medlemmer
 500 likes på facebook
 Minimum 3 samarbejdspartnere
 Holde en pæn/god standard
Årets udstilling:
Rune Magelund Alexandersen får tildelt 1000 kr fra Eva Bræmer-Jensen og Johannes CramerMøller legatet.
Vinderen af illustrationen:
Kasper . Vi siger tillykke!
Årets medlemmer:
Ursula Cramer-Møller
Mathias Lorentz
Johan

