
Beretning for 2011/2012. 
 
Kunstforeningens formål er at medvirke til at styrke glæde og interesse for kunst og kultur 
blandt medlemmerne. 
Det formål prøver vi i bestyrelsen i samarbejde med jer medlemmer at opfylde. 
Vi er glade for, at I som medlemmer bakker op om den eneste kommunale forening, der 
giver mulighed for socialt samvær omkring et fælles formål – nemlig at tilbyde jer at se 
kunst af de kunstnere, som bestyrelsen har valgt til at udstille her i kantinen. 
I indeværende år har vi haft 8 udstillinger af kunstnere, som vi har købt kunst af. I maj havde 
vi forbeholdt kantinen til ”udstilling af medlemmernes billeder”, men der var ingen der 
meldte sig til det. 
 
Vi har købt kunst for 60.685 kr. Det meste kunst er købt af de udstillende kunstnere, men vi 
har også købt kunst på vores kunsttur til Hundested og på indkøbstur til Rørholmsgade.  Vi 
er på nuværende tidspunkt 123 medlemmer. Nogen falder fra og nogen kommer til. Vi har 
fået 3 nye medlemmer siden sidste år. 
Vi fik overdraget 14.531,22 kr. fra Sportsklubben. Det har gjort, at vi har kunnet købe lidt 
mere kunst, end vi havde regnet med. Vi havde store udgifter til jubilæet sidste år og så et 
magert år i møde. 
 
Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i årets løb. Formanden indkalder til møderne og laver 
dagsordnerne. På første møde efter generalforsamlingen konstituerer vi os. Vi tilrettelægger 
årets møder– og får andre datoer på plads. Vi sørger for at I får årets vigtige informationer i 
”Kære medlemmer”, som udsendes efter konstituerende møde.  I forårsmånederne samler vi 
sammen, hvad vi har af forslag til ny kunstnere, dels fra medlemmerne, dels fra modtaget 
materiale og dels fra emner vi har set på forskellige kunstudstillinger. Vi vurderer sammen, 
hvem vi vil have og kontakter kunstnerne om en mulig aftale. Så bliver der sendt en 
udstillingsaftale til kunstnerne, som de bekræfter. Her står også hvilket beløb 
Kunstforeningen forpligter sig til at købe for. Vi aftaler i bestyrelsen, hvem der sørger for 
op- og nedtagning af billeder i de forskellige perioder og tager kontakt til kunstneren. Endnu 
et vigtigt arbejde er at tilrettelægge kunstture for medlemmerne og forberede 
generalforsamlingen. 
Kunstture 
Der er meget arbejde med at tilrettelægge turene. Steder og kunstnere afsøges, der oprettes 
kontakt. Vi laver tidsplan og rute, entreer med busselskab og sørger for et sted at spise. Så 
bliver I indbudt og vi samler jeres tilmeldinger sammen. Vi holder meget af de ture, og vil 
gerne gøre et stykke arbejde for det. Vi håber så, at I stadig vil bakke om dem. Jo flere vi 
deltager, jo billigere bliver det  
Den lille tur gik til Statens Museum for Kunst  den 8. februar. Vi så Toulouse Lautrec 
udstillingen med rundvisning, og nogle nåede også Hammerich udstillingen. . 
Vi sluttede aftenen af med sandwichses i cafeen på museet.  Der var pæn tilslutning til turen. 
Den store tur gik i år til Hundested den 2. juni. Der var 19 tilmeldte. Elsebeth Westmark og 
Bill Højelsen havde været meget behjælpelige med tilrettelæggelsen. Vi kørte med bus fra 
Føtex parkeringsplads og begyndte i Bills atelier- i Hundested - hvor vi fik serveret kaffe og 
hjemmebagte boller. Elsebeth og Bill arbejder begge med kunst. Vi besøgte Preben Boye i et 
stort nedlagt mejeri. Han fortalte om sine skulpturer i sten og bronze og vi fik en rundvisning 
i hans mærkværdige kælder -  et livs projekt bestående af bl.a. dukker og spejleffekter.  



Her besøgte vi  også ”Butikken i Mejeriet” der bød på silkekjoler og tørklæder. Vi besøgte 
galleri Fyrgården – ved Knud Rasmussens hus – hvor billedkunstner Linda Riber udstillede. 
En frisk og veltillavet frokost blev indtaget på restaurant Nemo i Hundested havn. I havnen 
besøgte vi den lille butik ”De underlige Fisk”, der bød på keramik, stenfigurer, smykker 
m.m. og vi så på glaskunst i glaspusteriet. Sidste stop var  i Torup Økologiske landsby, hvor 
vi drak kaffe og så os lidt omkring. Både kunstforeningen og medlemmerne fik kunst med 
hjem. Det blev en dejlig tur og vi får mange rosende tilkendegivelser fra medlemmerne 
 
Praktiske meddelelser: 
Vores Kære medlemmer, som udsendes i oktober ligger nu også på Intranettet under 
betegnelse ”Nyhedsbrev”.  
 
Vedr. pensionister, der gerne vil fortsætte deres medlemskab i kunstforeningen: 
Kommunale tjenestemænd, der får deres pension igennem kommunen, kan anmode 
lønindberetteren om at blive trukket for kontingent. 
 
Alle andre pensionister skal indbetale til kassereren. Du kan få konto nummeret oplyst hos 
Solvejg Collatz.  (Solej@pc.dk)    
 
Mail-adresser: 
Lone får til stadighed vore meddelelser retur, fordi I har skiftet mailadresse og ikke meddelt 
det til os.  Det er vigtigt at meddele ændringer til  Lone Harup 
(Lone.Harup@webspeed.dk).   
 
 
Beretningen er slut – og der er åbent for kommentarer og debat. 
Vi synes i bestyrelsen, at foreningen har bevist sin berettigelse ved stadig at eksistere , det 
håber vi også, at I synes.  
I løbet af de kommende år, vil der ske udskiftning i bestyrelsen, så overvej allerede nu, om 
det kunne være noget for jer at træde ind og gøre et stykke arbejde for jeres kolleger.  
 
 
Eva Albertus, formand. 
3. september 2012. 
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