
 
 

I år er det 10 år siden, at Foreningen Richards Winthers Hus blev stiftet. Bestyrelsen har i den 

anledning arrangeret et lille kulturelt indslag i forlængelse af generalforsamlingen. Her vil 

bestyrelsesformand Birthe Hvarre give en introduktion til den aktuelle udstilling af Richard 

Winthers billeder om Syndfloden, som har udgangspunkt i græsk mytologi. Sognepræst Per Møller 

fra Maribo Domkirke vil supplere med en introduktion til bibelens tilgang til syndfloden og emnets 

relevans for nutidens mennesker.  
  
Generalforsamlingen og det efterfølgende arrangement er åben for alle. Kun medlemmer af 

Foreningen Richard Winthers Hus kan afgive forslag og stemme. 
Entre er gratis for alle ved dette arrangement. 
  
Referat af generalforsamling d. 23/9 2020 kl.18 

 

Deltagere: Bestyrelsen og ca. 12 medlemmer 

 

 DAGSORDEN: REFERAT 

1. Valg af dirigent Mogens Hansen er dirigent. Da vi pga. Corona ikke 

kunne afholde generalforsamlingen i 2. kvartal, 

vedtog forsamlingen at vi holder den nu. 

2 Formandens beretning Blev aflagt. Birthe Hvarre kom bl.a. ind på følgende 

punkter: Varmepumpe på 1. sal, toilet i kælderen, 

vægbeklædning i rum på 1. sal. Vi fik 80.000 kr. fra 

5. juni Fonden til samarbejde med unge kunstnere. 

Tobias Winther besøgte huset. Der blev afholdt 

aktiviteter hvor gæsterne lavede kunst af lakrids og 

bogen  Lakrids’mer blev lavet. Politikken skrev om 

os og Tim og Githa viste huset på tv. Vi havde 

Vinteråbning. Modeblade og Nørgaard paa Strøget 

lavede fotoserier i huset. Information udråbte os til 

at være blandt de 10 bedste steder at besøge. Vi 

havde 2238 besøgende. Threin tilføjede at vi på 

Instagram har 997 følgere. Beretningen blev 

godkendt. 

3 Fremlæggelse af regnskab og 

fastsættelse af kontingent 
Birthe fremlagde regnskabet. Godkendt uden 

bemærkninger.  

4 Behandling af indkomne forslag Der var ingen forslag. 

5 a 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Valg 
  Valg af minimum 5 og maksimum 

9 bestyrelsesmedlemmer: 
         Inge Chabot genopstiller ikke. 
         På valg er: Birthe Hvarre, 

Anne Bendtsen, Pia Pape. 
         Bestyrelsen anbefaler, at 

Susanne Krigslund og Gunvor 

Thorsen indvælges. 

 

 

 

5a Birthe Hvarre, Anne Bendtsen modtog genvalg. 

Susanne Krigs lund og Gunvor Thorsen blev valgt. 

 

 

 

 



 
5 b 

 

 

 

 

5c 

 Valg af 2 suppleanter til 

bestyrelsen: 
         På valg er: Inger Hansen. 
         Bestyrelsen opfordrer til 

yderligere en suppleant 

Valg af revisor og revisorsuppleant: 
         På valg er: Karin Leveaux og 

Solvej Jensen 
 

 

 

5b Inger Hansen blev valgt. Niels Erik Jensen blev 

valgt. 

 

 

5c Karin Leveaux og Solvej Jensen blev valgt. 

6 Evt. Torsdag d.24/9 kl.17 – 19 i sundhedscenter i 

Maribo lægger Lolland kommune op til at der laves 

et kulturråd. Lene og Kirsten deltager. 
 
Referent Anne Bendtsen 


