HØRSHOLM KUNSTFORENING
Referat af generalforsamling i Hørsholm Kunstforening 17. juni 2021 kl. 19 i Selmersbo
Dagsorden iflg. vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges
4. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, 3 suppleanter og revisor
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Anne-Grethe Nissen indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de 31 medlemmer, der var til stede. Generalforsamlingen skulle jf. vedtægterne have været afholdt inden udgangen af januar måned, men blev først afholdt nu på grund af forsamlingsforbuddet i coronarestriktionerne.
Ad 1.

Jette Christophersen blev valgt som dirigent, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og beslutningsdygtig i overensstemmelse med reglerne.

Ad 2.

Årsberetning for 2020 fra formanden
Anne-Grethe Nissen tog ordet og fremlagde årsberetningen:
”Vi har i Hørsholm Kunstforening oplevet et år med flere forhindringer.
Pludselig var corona over os.
Tænk bare på det arrangement, vi havde søndag 12. januar 2020, hvor Aino Grib med tekst og billeder berettede
om sine år på Svalbard. Vi sad så tæt så tæt. Flere stod op, og alle stole var i brug, og mindre end 2 måneder senere
var et sådant arrangement en helt umulig tanke.
Fuglsanghus blev lukket, og Henrik Schützes udstilling måtte udsættes. Det kunne heldigvis lade sig gøre. Vi rokerede lidt rundt, og så blev der i stedet fernisering den 8. august. Corona var lettet lidt, og vejret var så dejligt, at vi
kunne indlede og servere et glas udenfor, inden vi satte os i solen, mens 20 gæster ad gangen kunne gå rundt i udstillingen med god afstand og håndsprit inden for rækkevidde. Udstillingen var farverig, spændende og dramatisk.
Mange af billederne rummede inspiration fra rejser, og Henrik stillede op flere gange for at fortælle om sine værker. Det blev en meget populær udstilling med mange besøgende og mange solgte billeder.
Nu skulle træerne jo ikke vokse ind i himlen. Midt i udstillingen med Henrik Schütze blev Hørsholm ramt af et
stort skybrud, og regnen væltede ned. Ikke bare udenfor, men også i den grad indenfor i underetagen, hvor tæpperne måtte af, og larmende affugtere stilles op i samtlige rum.
Vores næste udstilling med Erik Eibye og Svend E. Jensen blev gjort færdig den 7. december til fernisering den 12.
december, men allerede inden ferniseringen blev Fuglsanghus igen lukket ned. Ingen har endnu set udstillingen,
selv om Aktiv Kunst gav os en ekstra måned. Aktiv Kunst har nu været så imødekommende, at de har overladt os
det store rum i underetagen til Erik Eibyes tegninger, samtidig med, at de har deres egen udstilling i juli.
Med hensyn til medlemsarrangementer har vi været igennem to aflysninger på grund af corona. Rundvisning i
Mærsk Tårnet i marts samt rundvisning i "Fed Ler" på Gammel Holtegaard i november. Sidstnævnte rundvisning
havde vi optimistisk bestilt i oktober, men nåede ikke at få sendt invitationer ud, før kulturlivet blev ramt af restriktioner.
Som et plaster på såret arrangerede Lene Bruunsgaard sommerudlodning pr. mail fra ugen efter pinse frem til august. 18 tryk og bøger blev udloddet, og interessen var stor.
Den manglende mulighed for at se den sidste udstilling med Erik Eibye og Svend E. Jensen fik Lene til igen at arbejde utrætteligt for at lade jer vide, at vi var her endnu. Erik Eibyes meget lune og humoristiske tegninger har I
fået pr. mail, og en videooptagelse har Lene også produceret og sendt ud.
Som I alle ved, mistede vi pludselig og uventet et bestyrelsesmedlem. Vores arkivar Jens Refsgaard. I har læst vores tanker i den anledning i de mindeord, vi sendte ud. Det bliver meget underligt for os at mødes, uden at han er til
stede. Han var med i 10 år, og vi vil savne ham.
Inden Jens døde, nåede han at tage hånd om det store arkiv, som Kell Bredmose efterlod sig. Kell Bredmose var
kunstforeningens formand gennem 10 år fra 2002 til 2012. Han forblev en trofast støtte for os, og alle, der har arbejdet sammen med ham, tænker på ham med taknemmelighed.
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Fremtiden er uvis, men I skal nu alligevel høre kort om, hvad vi optimistisk har planlagt.
Lige nu og frem til den 27. juni viser vi tekstilkunstner Vibeke Lindhardt og keramiker Priscilla Mouritzen. Det er
en dejlig udstilling. De to kunstnere klæder hinanden, og vi havde håbet på at kunne arrangere en søndag eftermiddag, hvor de to fortalte om de udstillede. Men coronarestriktionerne gjorde det ikke muligt. Vi kunne ikke være
nok til, at det gav mening.
Fra 28. august til 3. oktober udstiller vi sammen med Museum Nordsjælland noget af det, som lokalarkivet gemmer. Postkort, fotos og malerier. Og der vil blive vist gamle Hørsholm film i underetagen.
7. november til 12. december kommer de to kendte Corner kunstnere: Anita Viola Nielsen og Jens Peter Kellermann.
Og så naturligvis fredagskaffe og andre arrangementer. Vi har en medlemsudflugt i støbeskeen til Gl. Holtegaard,
hvor de viser Franciska Clausen og Fernand Léger.
Vi har allerede truffet de første aftaler for 2022 med Bárdur Jakupsson fra Færøerne, Kirsten Klein (fotograf) samt
gruppen "Dyreliv", der udstillede i 2020 i Gjethuset i Frederiksværk.
I januar 2022 har vi sammen med Hørsholm Bibliotek arrangeret et foredrag ved kulturredaktøren på Flensborg
Avis, forfatter Hans Christian Davidsen. Foredraget bliver om den bog, han netop er ved at skrive om Emil Nolde.
Der er jo god tid til det, så det vil I høre nærmere om.
Traditionelle arrangementer omkring jul blandt andet museumsudflugt med middag for vores kustoder blev coronaramt, og skoletjenesten har heller ikke kunnet fungere. Bestyrelsen har hentet inspiration, når det lod sig gøre
på diverse gallerier. Sammen tog vi til Skovhuset i Værløse, og sammen var vi inviteret af to medlemmer Helen og
Ole Rolf Jacobsen til at se deres kunstsamling først på Jens Bornøs Vej, og siden hen i deres landhus midt i rhododendronparken i Dæmpehaven. Det skal de have tak for.
Flere skal takkes. Tak til kustoderne. Vi er meget glade for dem og deres interesse for det, der foregår i Fuglsanghus. Det er tungt, når de ikke er her mere til fortsat at kunne glæde sig over det, vi er fælles om. Vi har med sorg
måtte sige farvel til to kustoder. Niels Winberg Clausen og så for nylig Jette Nielsens mand Aksel Hansen. De vil
blive husket af mange.
Tak til jer, der bakker op om kunstforeningen. Tak til Aktiv Kunst for godt samarbejde og fra mig en speciel tak til
bestyrelsen. Det er en fornøjelse – så netop derfor tak fordi I stiller op igen.”
Der var ingen bemærkninger til årsberetningen, der herefter blev godkendt.
Ad 3.

Kasserer Hanne Paulli gennemgik 2020-regnskabet, der var omdelt.
Årets resultat blev et driftsoverskud på 11.414,11 kr. Egenkapitalen var derefter 87.446,48 kr. Fra Hørsholm
Kommune var modtaget et tilskud på 67.746,38, der anvendes til drift af Fuglsanghus og omkostninger i forbindelse med udstillinger.
Hanne Paulli nævnte, at udgiftsposterne i 2020 blandt andet afspejlede, at jubilæumshæftet fra 2017 i forbindelse
med 50-års jubilæet var blevet genoptrykt, ligesom der var blevet anskaffet mindre inventar til Fuglsanghus.
Der var købt for 42.389,00 kr. til kunst til udlodning blandt medlemmerne.
Der var ikke yderligere til årsregnskabet, og dirigenten konstaterede, at årsregnskabet var godkendt.

Ad 4.

Jens Kam, Kurt Gotfredsen, Lene Bruunsgaard og Pia Eschelsen var på valg for en 2-årig periode. Suppleanterne
Alice Ladsten Hüttel og Anette Geerdsen var på valg for en 1-årig periode. Alle var villige til genvalg, og generalforsamlingen vedtog genvalg. Som tredje suppleant indstillede bestyrelsen Ole Rahbek, der blev valgt. Revisor
Marie Nielsen var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen indstillede Lisbeth Pallesen som ny revisor, og
generalforsamlingen vedtog valg af Lisbeth Pallesen.

Ad 5.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, dvs. 280 kr. om året for ordinære medlemmer og 140 kr. om året for unge
under uddannelse, hvilket blev godkendt. Kurt Gotfredsen bemærkede hertil, at kontingentet var blevet opkrævet
for 2021.

Ad 6.

Der var ikke indkommet forslag.

Ad 7.

Eventuelt

Dirigenten tog derefter ordet og takkede forsamlingen for god ro og orden.
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Anne-Grethe Nissen takkede derefter Jette Christophersen for hendes indsats og overrakte hende vin som tak.
Derefter blev der trukket lod om indkøbte værker. De heldige medlemmer informeres om lodtrækningen umiddelbart efter generalforsamlingen og oplyses samtidig om, hvornår de kan vælge deres gevinster og tage dem med hjem.
På grund af coronarestriktionerne var det sædvanlige traktement ændret til vin og indpakket chokolade.
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Som dirigent:

Som referent:
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Lene Bruunsgaard

