
 

København, den 23. marts 2019 

Referat fra formødet d. 20. marts 2019 

 
Som dirigent blev Hans Egede valgt. 

Hans konstaterede at generalforsamlingen var varslet i.h.t vedtægterne. 

 

1. Formandens beretning ved Kim Almlev 

 

Formanden bød de fremmødte velkommen (13) 

 

Det lykkedes desværre ikke rejsefonden at komme afsted på forårsturen til Portugal og Juleturen 

til Barcelona i 2018. 

 

Begge ture blev aflyst grundet manglende deltagelse (under 16 som er minimum) 

 

Juleturen var som aftalt skruet samme, så der var mere ’fritid’ som mange havde ønsket, samtidigt 

med at prisen for turen var meget billig. 

 

Medlems tallet i Rejsefonden er fladende og forventes at falde yderligere i de kommende år, 

grunden er formentlig at opkrævning for medlemskab nu sker gennem Københavns Malerlaug. 

 

 

 

 

Bestyrelsen har tidligere foreslået følgende rejsemål. 

      

Nye Aktiviteter/rejser i 2018 - 23 

 

Juleture: 

2018 Barcelona (28/11 til 1/12-2018) aflyst 

2019 Berlin eller Hamburg / bus eller tog 

2019 Rom  

2020 Paris 

2021 London 

 

Forårsture: 

2018 Lissabon aflyst 

2019 Napoli 

2020 New York 

2021 Wien 

2022 Madrid  

 

Der arbejdes på tur til Grønland i 2020-21 april/maj måned. 

 

100 års jubilæum 26. oktober 2023. 

 

 

 

 

Kære medlemmer. 



 

 

2. Regnskab for 2018. 

Blev gennemgået og godkendt. 

 

3. Fastsættelse af kontingent. 

Kontingent fastholdes. 

 

4. Valg af bestyrelse. 

På valg er Flemming Munck og Martin Dalby og blev genvalgt. 

 

 

5. Valg af 2 suppleanter. 

På valg er Dan Wiche (fortsætter),  

 
6. Eventuelt. 

 

 

Der blev foreslået at fremtidige rejser skulle indeholde 1 dag på egen hånd. 

 

Hanne Larsen foreslog at bestyrelsen tog kontakt til andre Laug i et forsøg på at få flere deltagere 

med på rejserne. 

 

Preben gav udtryk for at vi vendte blikket mod øst, for nye eksotiske rejsemål f.eks. Krakow, 

Moskva, Kasakhstan og de baltiske lande. 

 

Hans Egede ønskede at der kom lidt mere fagligt indhold i turene, b.la. Fabriks-besøg eller 

lignende. 

 

Det blev foreslået at referatet fra formødet fremover skulle fremsendes til alle i KM og ikke kun 

til medlemmer af Rejsefonden. 

 

Juleturen 2019 foreslås at gå til enten Berlin eller Hamburg med bus/tog. 

 

 

Dirigent, Hans Egede takkede for et godt formøde. 

 

 

Formanden takkede forsamlingen og ønskede god sommer 

 

 

Referent 

Kim Almlev 


