
Årsberetning sæson 2019-2020 og 2020-2021 
 
Vi kan se tilbage på en periode med meget lav mødeaktivitet og få ferniseringer 

pga. coronaen, og der skal lyde en stor tak til foreningens medlemmer, fordi I 
har holdt ved, selvom det er meget lidt I har fået for jeres kontingent i sæsonen 

2020-2021. Vi har fået 6 nye medlemmer fra februar 2020 til i dag. 
 

Siden generalforsamlingen i marts 2019, har vi holdt følgende arrangementer i 
kunstforeningen: 

 
 

• Rundvisning hos Galleri Galschiøt april 2019 

• Kulturdag på Skullerodsholm maj 2019 

• Besøg hos multikunstneren Troels Trier i september 2019 
 

• Vi har afholdt 4 ferniseringer i sæsonen 2019-2020:  
 

Lene Schmidt-Petersens malerier og Niels Jørgens Hansens keramik i 
oktober - Lisa Balle, organist ved Allested Kirke, gav koncert på sin 

harmonika og spillede til fællessangene. 
 
I november var det Laila Nikolajsens malerier og Jens Ingvard Hansens 

skulpturer i bronze og granit. Børge Wagner spillede til fællessangene og 
koret "De sidste fire" gav en meget rost barbershopinspireret koncert, 

hvor de fire mandsstemmer passede smukt sammen. 
 

I januar 2020 var det Peter Chris, malerier, og Dorit Knudsen, keramik. 
Her stod Peter Chris for den musikalske underholdning og læste egne 

digte op. 
 

Og i februar Lotte Horne og Finn Storgaard, malerier, og Erna Møller, 
glas. Musikken var et dejligt genhør med Mikkel og Katrine. 

 
I sæsonen 2020-2021 blev det kun til en enkelt fernisering. I oktober 2020 
udstillede Jan Brylling malerier. Coronaen satte sit præg på ferniseringen, som 

blev afholdt med afstand, håndsprit og hvide pile på gulvene for at sikre, at vi 
alle gik i den samme retning. Vi havde ingen fællessange, men en fin 

violinkoncert serveret af Susanne Kristiansen og Jørgen From. 
 



De kunstnere vi måtte aflyse udstillinger med i sidste sæson, har alle sagt ja til at 

udstille i kommende sæson, og vi glæder os til at vise jer malerier, keramik, træ, 
papirklip og vævede kunstværker. 

 
Mere om udstillingerne i ferniseringsbrevet som vi udsender i næste uge. 

 
Vi ser frem til den kommende sæson og håber I vil synes godt om de kunstnere, 

vi har valgt.  
 

Allerede på torsdag den 16. september har vi i samarbejde med 
Husholdningsforeningen et foredrag med Louise Fontain, som er en 

produktiv performer, digter og historiefortæller. Louise er her i aften, og vi 
glæder os til at høre om dit liv og din kunst på torsdag.  
 

Udover arbejdet med at finde kunstnere og det praktiske arbejde i forbindelse 
med afholdelse af arrangementerne, bruger vi også tid i bestyrelsen på at snakke 

om kunstforeningens fremtid. Økonomien er ikke så god længere, og vi har 
derfor stillet forslag i aften om en kontingentforhøjelse, som vi håber I vil 

stemme for. Det driftstilskud vi får fra kommunen, er kun til og med 2023, vi 
søger selvfølgelig igen til den tid, men hvis ikke tilskuddet fortsætter, må 

kontingent stige igen. 
 

Flere medlemmer udtrykker ønske om højere kvalitet af den kunst, vi køber. Vi 
vil gerne højne kvaliteten af den udstillede kunst, men nogle kunstnere trækker 

sig, når de hører, at kunsten udstilles på en åben skole, og at vi ikke forsikrer de 
udstillede værker. Og vi hører fra medlemmerne, at de er trætte af "husmor-
kunst", men det garantikøb, vi kan tilbyde, er for lavt, til at tiltrække 

anerkendte kunstnere.  
 

Nu og her kan vi kraftigt opfordre til, at vi alle bruger af opsparingen og køber 
den kunst, der hænger og står her i aften – kunst som I selv har været med til at 

bestemme, der skulle købes ind.  
 

Samarbejdet med skolen er ikke tilfredsstillende. Vi følte nærmest vi havde 
vundet hævd på de første søndage i udstillingsmånederne, men det kan vi ikke 

regne med mere. Og de tider vi har aftalt til ophængning og nedtagning, 
respekteres ikke.  

 
Det er jo stadig en fordel for os at udstille på skolen: det er gratis, og rigtig 

mange ser udstillingerne. Og skolen har også fordel af det, da de bruger kunsten 
i undervisningen. 



 

Vi glæder os over at være i gang igen, og arbejdet i bestyrelsen fortsætter, hvor 
vi slap. 

 
Ved sidste generalforsamling fik vi jo et nyt medlem ind i bestyrelsen, Elise 

From. Det er en fornøjelse at have dig på holdet, Elise, med dit store 
engagement, humør og kreativitet – og dine blomsterdekorationer bliver altid 

beundret. Du bruger det du har i haven eller finder noget i naturen – du får det 
til at lyde så nemt. 

 
Tak til medlemmer og andre interesserede for jeres opbakning til de 

arrangementer vi afholder – det er jeres deltagelse, der gør bestyrelsesarbejdet 
sjovt. 
 

I opfordres til at få naboer, venner og familie til at melde sig ind i foreningen. 
Det kunne være dejligt at byde endnu flere medlemmer velkommen i fremtiden. 

 
For uden medlemmer, ingen kunstforening. 

 
 

SLUT 
 

 
 


