Referat generalforsamling
Dato og Sted: 1. marts kl. 14 til 15 på Løkken Bibliotek, Nørregade 28, 9480 Løkken

Dagsorden:
1. Årsberetning ved bestyrelsen, suppleret af andre
 BunkerLove’s formål  Formålet er jf. vedtægter fortsat at udøve kunstneriske aktiviteter relateret til
bunkere langs atlantvolden. I kreativ sameksistens med involverede og interesserede medlemmer og
kunstnere.
 Evaluering af BunkerLove 2013 som Kulturpunkt 2013  Foreningen har leveret det den har lovet som
Kulturpunkt. Der berettes fra flere kanter, medlemmer og kunstnere om at det har været en stor oplevelse,
og en følelse af ydmyghed er opstået over hvor meget, der i realiteten er udført. Samtidigt berettes også om,
at det har krævet mange ressourcer både personligt og fagligt. Og tankerne om hvordan det kan gøres mere
enkelt og levende og mindre opslidende for alle vil der arbejdes videre på. Foreningens aktiviteter som
Kulturpunkt 2013 er evaluerede og regnskab og aktiviteter vedr. kulturpunkt 2013 er godkendt og afsluttet i
samarbejde med Region Nordjylland.
 Fastholdte og nye samarbejder  Foreningen arbejder fortsat sammen med en interessebaseret pallette
af private offentlige og private aktører.
 Plan for BunkerLove 2014  Planerne for BunkerLove 2014 involverer lokationerne Hirtshals, Furreby og
Hanstholm. En række kunstnere har p.t. givet til kende at de ønsker at deltage. Finansieringsarbejdet er
påbegyndt, og aktiviteterne vil fortsat være proportionerede i overensstemmelse med den finansiering, der
opnås.
 Medlemsstrategi, foreningens identitet  medlemskab er fortsat gratis, og arbejdes fortsat på at
involvere og integrere medlemmer og andre interessenter på så konstruktiv, positiv og meningsfuld en måde.

2. Regnskab og fastsættelse af kontingent
Foreningen benytter fortsat ikke kontingent for medlemskab.
Foreningen benytter sig fortsat af GBJ revision v. Morten Bruun Jensen, Brønderslev

3. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag  overvejelser om bestyrelsens størrelse, og på hvilken måde opgaverne kan løses i
fællesskab, er fortsat et emne i det fremtidige bestyrelsesarbejde.

4. Forslag til vedtægtsændringer
Ingen forslag til vedtægtsændringer blev foreslået.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lars Ditlev Johansen har på forhånd meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte som formand, og ønsker at
fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem i stedet.
Gregers Kirkegaard, Louise Kristensen samt Anja Korsgaard vælges ind som medlemmer af foreningens
bestyrelse.
Det besluttes at posterne som formand, næstformand samt kasserer herefter varetages kollektivt af Inge
Tranter, Nanna Thorhauge og Nikkie Breinholt Dahm.
Bestyrelsen består efter generalforsamling 2014 af Andi Debel, Nanna Thorhauge, Lars Ditlev Johansen,
Ellen Raunsmed, Louise Kristensen, Anja Korsgaard, Inge Tranter, Gregers Kirkegaard og Nikkie Breinholt
Dahm.
6. Spørgsmål fra salen og skype
Ingen spørgsmål fra salen eller Skype

