Referat af GENERALFORSAMLING
Søndag den 6. marts 2022 kl. 19.00 i Laden på Birkelundgård
59 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for 2022
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse – skal indleveres skriftligt/sendes på mail
til formanden senest søndag den 27. februar 2022
6. Valg af formand:
a. Alex Morthorst genopstiller
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
a. 3 genopstiller: Helge Jørgensen, Kirsten Østergaard og Tove Brønden
b. Ingen udtræder:
c. Ikke på valg i år: Alice Holse, Inge Iversen og Ole Kristensen.
8. Valg af 4 suppleanter:
a.
2 genopstiller: Christa Rossen og Janne Jørgensen
b.
2 træder ud: Hanne Vinzent og Jette Rank
c.
2 nye suppleanter skal vælges
9. Valg af 2 revisorer:
a. Freddy S. Pedersen og Peter Post Hansen genopstiller begge
10. Valg af 1 revisorsuppleant:
a. Leo Jørgensen genopstiller
11. Eventuelt
12. Bortlodning af indkøbte kunstgenstande og B-gevinster til fremmødte
medlemmer
Ad 1. Valg af dirigent og referent:
Erik Kølbek blev valgt til dirigent.
Generalforsamlingen blev konstateret retmæssigt indkaldt.
Ole Kristensen blev valgt som referent.
Ad 2. Formandens beretning:
På dagens generalforsamling deltog 59 fremmødte medlemmer.
2. Formandens beretning:
2021 STATUS
Sidste år blev igen ramt af diverse aflysninger pga. Corona-situationen.
Vi havde planlagt 7 udstillinger, men måtte aflyse og flytte 3 af dem i starten af året.
Dog fik vi gennemført alle 3 planlagte ture ud af huset, foruden et foredrag
med spisning.
På trods af de svære vilkår, har vi haft et godt år og med større opbakning til
diverse arrangementer - end vi havde turdet håbe på.

UDSTILLINGER:
Vi havde en række spændende kunstnere på de 4 udstillinger, det blev til, hvor vi
har haft 7 forskellige kunstnere med en stor vifte af
forskellige udtryksformer og materialer.
Hele året 2021 gav 579 (544/2020) besøgende med et gennemsnit
På 145 (136/2020) pr. udstilling. De 2 udstillinger, der trak flest besøgende, var Helle
Borg Hansen (malerier) sammen med Anders Raad (glaskunst) og Palle
Hatting (malerier) sammen med Mikkel Karlshøj (trækunst) med
hhv. 165 og 190 besøgende.
Som et ekstra tiltag holdt vi i oktober en SÆRUDSTILLING over 3 dage. Denne
udstilling kunne kun holdes takket være en generøs donation, og vi kunne udlodde 40
litografier plus 5 ældre malerier - der var en dejlig og stor interesse for udstillingen.
FOREDRAG MED SPISNING:
I september havde vi det traditionsrige foredrag med spisning, hvor vi bød vi på et
foredrag om ”Kvindelige surrealister” med kunsthistorikeren Birthe Svenstrup. Det
blev et spændende foredrag om de dygtige kvindelige malere. Af danske navne kan fx
nævnes: Franciska Clausen og Rita Kernn-Larsen. 36 personer deltog.
TURE:
Da vi holdt sidste års GF så sent som d. 29. august, så omtalte jeg allerede den gang
1) byvandringen i april, 2) besøget på Holmegaard Værk i juni og 3) den ekstra tur til
Rudolph Tegners Museum i august.
I oktober havde vi årets sidste tur, som var en rundvisning i Kunstnerhuset
i Classensgade 7. Der var nok at se på, da der findes hele 23 atelierer, et grafisk
værksted samt udstillingsstedet CLASSEVÆRELSET. 11 personer deltog.
SAMARBEJDE MED GLOSTRUP KUNSTFORENING:
Det blev også ramt af Corona-restriktionerne, og der nåede ikke at blive arrangeret
nogen fælles ting hele sidste år.
2022 PROGRAMMET
Først af alt vil jeg lige benytte mig af chancen til at TAKKE KOMMUNENs KULTUR- OG
FRITIDSUDVALG for den fine og uundværlige driftsstøtte, som i år er på 30.000 kr.
PROGRAM 2022:
Det nye program blev trykt i januar, og hæftet kan hentes ved baren. En digital
version ligger også på foreningens webside.
Efter aftenens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vil der komme
nogle ændringer til hæftets s. 7. Rettelsessiden vil blive lagt på Birkelundgård og kan
hentes ifm. de kommende udstillinger, hvor den næste starter allerede på lørdag d.
12. marts.
For 2022 har vi igen planlagt 7 udstillinger, 1 foredrag med spisning, 3 ture og 2
koncerter.
UDSTILLINGER:
Den første af udstillingerne med Kirsten Adrian, malerier og Hanne Lysdahl
Christiansen, keramik er allerede holdt og den næste, er lige på trapperne.
Michael Grønlund, som er en af foreningens tidligere formænd, præsenterer en
retrospektiv udstilling med malerier, så vi kan følge udviklingen over de seneste 20

år. Han udstillede første gang på BLG i 2003. Jens Ingvard Hansen udstiller skulpturer
i bronze og sten.
I april byder vi velkommen til Kunstnergruppen “Klipperne”, som
præsenterer spændende værker fra hele 6 forskellige genrer. Den sidste
udstillingsdag, søndag den 10. april kommer Six Foot Trio og spiller en lille
jazzkoncert.
I september kommer Steen Vraasø, akvarel og Charlotte Nielsen,
keramik. Den sidste udstillingsdag, søndag den 18. september spiller cellisten, Anker
Sigfusson en klassisk koncert med 2 af Bachs cellosuiter.
I oktober har vi en soloudstilling med Lone Holde, malerier/collager og
fiberbeton/fedtsten.
I november udstiller Bodil Lisbeth Thomsen, malerier og Michael Behrend Hansen,
skulpturer.
Sæsonen sluttes af i januar 2023 med en soloudstilling af Henrik Busk
Andersen, som byder på hhv. malerier og bronzeskulpturer. HBA laver to meget
forskellige typer af kunst, nemlig flotte og farvestrålende malerier og små
charmerende bronzeskulpturer. Herudover laver han ”budskabskunst”, hvor han
sætter fokus på aktuelle, og ofte ømtålelige emner - fx Me Too og andre tabu-sager.
Vi kan forvente en meget anderledes udstilling, hvor kunstnerens malerier/skulpturer
“tager dig med der, hvor tabu ikke findes - der hvor ærligheden trives” - som
kunstneren selv udtrykker det!
TURE:
Der er 3 planlagte ture på programmet i år.
31. maj kan vi byde på en tur til Musicon i Roskilde. Bygningen er placeret i et
spændende klondyke-lignende område. I får en rundvisning i bydelen, besøg i
Kunstsmejden og slutter med et besøg på Musicon Mikrobryggeri.
24. august inviterer vi på besøg hos 2 billedhuggere i Odsherred. Vi starter i
Skulpturhaven hos Steen Christensen. Det er ham, der bl.a. laver naturtro bøger i
granit. Herefter skal vi besøge Peter Hesk i Tårnet i Nyk. Sjælland. Peter Hesk vil I
også kunne opleve på udstillingen i næste måned med Kunstnergruppen “Klipperne.
1. november har vi årets sidste tur, som er et besøg hos Victoria Ceramic Studio på
Vesterbro. Vi får et foredrag og en rundvisning på det fælles værksted for de 5
keramikere.
FOREDRAG MED SPISNING:
7. september byder vi på et foredrag om ”COBRA - de kvindelige kunstnere” med
museumsinspektør Christian Kortegaard Madsen fra Museum Jorn.
HUSK
Alle medlemmer kan anbefale en kunstner, som I synes, er spændende, og kom også
gerne med ideer til foredrag og ture!
SAMARBEJDE MED ANDRE KUNSTFORENINGER:
Glostrup Kunstforening har vi her fra starten af året indledt et tættere samarbejde
med, og det betyder, at vi gensidigt fortæller vores medlemmer om den anden
forenings arrangementer. Det vil give en endnu større vifte af kulturelle tilbud til jer.
Mht. arrangementerne ud af huset og Foredrag med spisning, der skal I fortsat huske,
at der er tilmelding ved indbetaling af det angivne beløb via MobilePay ... fra ca. 30
dage før de enkelte arrangementer. Husk også at angive turkode som fx AK22-1
og navn(e).
Og det er som vanligt først til mølle ... princippet!

HVERVEKAMPAGNE
Ved den ekstraordinære Generalforsamling i august sidste år, nævnte jeg nogle planer
om en slags hvervekampagne for at få flere medlemmer. I bestyrelsen har vi vedtaget
at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med et oplæg til en PR-strategi.
Men følgende har vi allerede vedtaget: Når et medlem hverver et nyt medlem, har
bestyrelsen bestemt, at det udløser en gave til medlemmet i form af et litografi, når
det nye medlem har betalt det første kontingent.
AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
Som mit sidste punkt i formandsberetningen vil jeg gøre opmærksom på, at
vi skal have valgt 2 nye suppleanter til bestyrelsesarbejdet.
Tak til Jette Rank og Hannah Vinzent som udtræder som suppleanter, og vi har en lille
opmærksomhed til jer i form af en buket blomster, så kom venligst herop begge to …
og I skal have en STOR TAK FOR SAMARBEJDET.
En sidste STOR TAK vil jeg også rette til vores kustodekorps, som hjælper os med
at dække de forskellige vagter ved udstillingerne.
Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne sige, at vi glæder os meget til at møde jer til
den nye sæsons arrangementer!
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
Ad 3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab:
Kasserer, Inge Iversen gennemgik regnskabet, som i år viste et lille overskud på
5.000 kr. Pr. 31. december 2021 havde foreningen 163 medlemmer. Regnskabet blev
efterfølgende enstemmigt godkendt.
Ad 4. Fastsættelse af kontingent for 2022:
Bestyrelsens indstilling om uændret kontingent blev enstemmigt godkendt.
Ad 5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse:
Ingen indkomne forslag.
Ad 6. Valg af formand:
Alex Morthorst enstemmigt genvalgt.
Ad 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Helge Jørgensen, Kirsten Østergaard og Tove Brønden genvalgt.
Ad 8. Valg af 4 suppleanter:
Christa Rossen og Janne Jørgensen genvalgt. Hanne Egekær nyvalgt.
Ad 9. Valg af 2 revisorer:
Freddy S. Pedersen og Peter Post Hansen genvalgt.
Ad 10. Valg af 1 revisorsuppleant:
Leo Jørgensen genvalgt.
Ad 11. Eventuelt:
Formanden opfordrede medlemmer til at melde sig til kustodekorpset. Lis Livornese
og Kirsten Lassen meldte sig på stedet.
Et medlem efterlyste teleslynge ved alle medlemsarrangementer i kunstforeningen.

Ad 12. Bortlodning af indkøbte kunstgenstande:
Der er indkøbt 23 kunstgenstande til udlodning blandt foreningens medlemmer. 38
medlemmer har afleveret fuldmagt.
Udtrukket nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Medlemsnr.
38
330
200
595
79
573
32
467
325
196
594
224
159
403
468
459
599
600
102
543
202
482
589

Navn

Værk nr.

Per Gut
Birgit Henriksen
Irene Galsgaard Rasmussen
Jette Holst
Inger Byrjalsen
Kirsten Lassen
Birgitte Diness
Lisbeth Brandis
Jan Dahl
Birgitte Saabye
Hanne Salemusen
Peter Post Hansen
Lene Hansen
Kirsten Østergaard
Søren Brandis
Else Hansen
Steffen Stripp
Lis Livornese
Hannah Kerkov
Merete Nielsen
Rita Jørgensen
Leo Rasmussen
Else Morthorst

13
4
3
16
18
22
15
1
21
8
17
5
12
2
19
9
23
11
10
20
7
6
14

46 medlemmer blev trukket ud, men halvdelen, 23 udtrukne medlemmer var ikke til
stede og havde ikke afleveret fuldmagt.
Endelig blev der udtrukket B/fremmøde-gevinster til de fremmødte medlemmer.
Dirigenten og formanden sluttede med at takke for god ro og orden.
Referent, Ole Kristensen

