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HORSENS RÅDHUS - BYGNINGEN OG DENS KUNST

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018
Tirsdag, den 24. april 2018, kl. 18.30 – 20.30 på Horsens Rådhus og Sund By Butikken, Horsens
I forbindelse med foreningens årlige generalforsamling ønsker bestyrelsen at sætte fokus på salget af
Horsens Rådhus og dets eventuelle nedrivning eller måske delvise nedrivning. Sagen har skabt stor
debat, dels på grund af bygningens prægnans i bybilledet samt relativt korte levetid og dels pga. rådhusets
kunstneriske udsmykning i de livlige, glade farver af kunstneren Poul Gernes. I følge Akademirådet er
Gernes en af det tyvende århundredes betydeligste danske kunstnere, og udsmykningen af Horsens
Rådhus er et af hovedværkerne i kunstnerens samlede produktion.
Fot at blive klogere på rådhuset og dets bygningsmæssige og kunstneriske værdier vil vi gerne invitere
foreningens medlemmer og andre interesserede til en rundvisning i kyndigt selskab med vagtmester
Søren Kjær og kunsthistoriker Bente Hammershøy, der vil fortælle os om den kunstneriske udsmykning i
bygningen.
Aftenens program
18.30
		

Velkomst og introduktion til Horsens Rådhus
v/ vagtmester Søren Kjær

18.45		
		

Kunsten i Horsens Rådhus
v/ kunsthistoriker Bente Hammerhøy

19.30

Kaffe og kage i Sund By Butikken

19.45
		

Årets bygningspræmiering efterfulgt af
foreningens generalforsamling

20.30

Afslutning

Tilmelding og forslag til generalforsamlingen skal ske på mail@bbih.dk eller på
mobil 51 80 56 43, senest torsdag den 19. april. Vi glæder os til at se jer og som
altid er nye medlemmer velkomne til arrangementet.
Venlig hilsen
Bedre Bymiljø i Horsens

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne
1.

Valg af dirigent og referent

2.  

Aflæggelse af beretning ved formand Martin Weihe Esbensen

3.  

Aflæggelse af regnskab for 2017 ved kasserer Jakob Revsbeck

4.  

Budget/Kontigent 2018 ved kasserer Jakob Revsbeck

5.

Behandling af indkomne forslag

6.

Valg af bestyrelse og revisor
På valg i år er Jakob Revsbeck, Per Krogh Andersen, Søren Merrald, Flemming Nielsen
og Poul Rahbek. Jakob og Per ønsker at stoppe i bestyrelsen, mens Søren, Flemming
og Poul genopstiller. Foreningen takker Jakob og Per for deres store, mangeårige
engagement i bestyrelsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jonas Rump Nielsen og
Martin Weihe Esbensen.  
Torben Busk ønsker at stille op til bestyrelsen. Der er dog stadig en ledig plads i
bestyrelsen og vi opfordrer vores medlemmer til at overveje om de ønsker at deltage i
bestyrelsesarbejdet.
Som foreningens revisor er Inger Hansen villig til genvalg.

7.

Eventuelt

