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Dagsorden iflg. vedtægterne 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Det reviderede regnskab forelægges 

4. Valg af 3 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 33 medlemmer, der var til stede. 

 

Inden valg af dirigent bad Anne-Grethe Nissen generalforsamlingen om at mindes Otto Käszner, der desværre afgik ved døden i 

slutningen af 2019. Otto Käszner var tidligere bestyrelsesmedlem i kunstforeningen og betød meget for Hørsholm Kunstforening 

og dem, der har arbejdet sammen med ham. Otto Käszner var et fint og meget kultiveret menneske, og Anne-Grethe Nissen nævn-

te, at i hendes tid som formand havde hun personligt nydt godt af hans viden, hjælpsomhed, inspiration og store interesse for alt, 

hvad der foregik. Vi vil savne ham. Ære være hans minde. 

 

 

Ad 1. Jette Christophersen, tidligere bestyrelsesmedlem, blev valgt som dirigent, takkede for valget og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i overensstemmelse med reglerne. 

 

Ad 2. Anne-Grethe Nissen begyndte årsberetningen med at nævne udstillingen med Peter Bastian. Helle Skaarup, Peter 

Bastians enke, havde skabt udstillingen i Løgumkloster, og Hørsholm Kunstforening fik lov til at låne den til midt i 

januar 2019. Det var en spændende og smuk udstilling, og den blev et tilløbsstykke. Udstillingsperioden afslutte-

des med en uforglemmelig aften i Trommen, arrangeret af biblioteket i samarbejde med Hørsholm Kunstforening. 

Helle Skaarup holdt foredrag, og Anders og Benjamin Koppel spillede, så det var som om, Peter Bastian selv var 

til stede. 

 

 Inspireret og godt hjulpet af et af vores medlemmer, Leif Dalgaard, udstillede vi fra marts Niels Reumerts værker. 

Niels Reumert er en sand Kolorist – en farvernes mand. De udstillede skitsebøger, hjembragt fra utallige rejser, 

havde givet inspiration til lærreder og til keramiske værker.  

 

 De næste to udstillere var Lena Bidstrup, der er billedvæver og grafiker, og Elna Christiansen, der er billedhugger. 

Begges værker vidner om, at de er kunstnere, der ikke forhaster sig. Der er ro og fordybelse, og sammensætningen 

af de to kunstneres værker – alle dyreskulpturerne smukt omgivet af de vævede tæppers varme farver, var vellyk-

ket. De mange børn fra Hørsholms skoler var glade og begejstrede, da de som ved de andre udstillinger blev guidet 

igennem af de kreative og pædagogisk kyndige i bestyrelsen. 

 

 Årets sidste udstiller, der bliver i huset til den 26. januar, er Aino Grib. Hendes inspiration er flere års ophold på 

Lofoten og Svalbard. Der har været stor interesse for udstillingen, hvilket også viste sig ved fredagskaffen og ved 

søndagsforedraget, hvor der kom 120 gæster. 

 

 Anne-Grethe Nissen nævnte videre, at kunstforeningen - udover fredagskaffen og foredrag med de udstillende 

kunstnere - i løbet af 2019 havde arrangeret flere rundvisninger i udstillingerne uden for åbningstid samt udflugter 

for medlemmer til Christiansborg og til Den Franske Ambassade. 

 

 Anne-Grethe Nissen fortalte derefter kort om, hvad der venter i 2020 af udstillinger og arrangementer: Henrik 

Schütze bliver næste udstiller og derefter er Vibeke Lindhardt sammen med Priscilla Mouritzen og udstillinger 

med Erik Eibye og Birgit Dalum på tegnebrættet.  Alle medlemmer vil blive grundigt informeret om den enkelte 

kunstner inden udstillingerne.  

 

 Derudover venter et tilbud om rundvisning for medlemmer i Mærsk-tårnet. Rundvisningen er bestilt til den 19. 

marts 2020. 

 

 2019 var året, hvor det kun var Hørsholm Kunstforening og Aktiv Kunst, der skulle planlægge udstillingerne i 

Fuglsanghus. Som et forsøg har Hørsholm Kunstforening arbejdet med udstillinger af 2 måneders varighed, hvilket 

vi nu evaluerer. Vi må konstatere, at al den PR, vi får takket været vores presseansvarlige i bestyrelsen, omkring 

åbning af en udstilling, trækker mange til. Når en udstilling har varet en måned, aftager antal besøgende, så vi vil 

nok i 2021 gå tilbage til udstillingsperioder af en måneds varighed. Det vil give flere ferniseringer, og det er jo al-

tid festligt.    
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 Til sidst skal der takkes. Tak til kustoderne. Vi er meget glade for dem og for deres interesse for det, der foregår i 

Fuglsanghus. Tak til Dydden og Ole Rolf Jakobsen, der inviterede bestyrelsen og viste os rundt i deres private 

samling. Tak til alle jer, der bakker op om kunstforeningen – tak for hjælp og støtte også fra tidligere bestyrelses-

medlemmer. Tak til Aktiv Kunst for godt samarbejde og fra mig en speciel tak til bestyrelsen – det er en fornøjelse 

– og netop derfor tak, fordi I alle stiller op igen. 

  

 Tak for ordet. 

 

 Der var ingen bemærkninger til årsberetningen, der herefter blev godkendt. 

 

Ad 3. Kasserer Hanne Paulli gennemgik 2019-regnskabet, der var omdelt. 

 

 Årets resultat blev et driftsoverskud på 14.859,90 kr. Egenkapitalen var derefter 91.032,37 kr. Fra Hørsholm 

Kommune var modtaget et tilskud på 66.314, - kr., der anvendes til drift af Fuglsanghus og omkostninger i forbin-

delse med udstillinger, men ikke til indkøb af kunst.  

  

Hanne Paulli nævnte, at under udgifter i 2019 var medregnet udstillingen 2018/4 med 3.597, - kr., idet udstillingen 

med Peter Bastian strakte sig over et årsskifte, hvorfor de sidste udstillingsomkostninger først kunne bogføres i 

2019. Til udstillingen 2019/1 med Niels Reumert bemærkede Hanne Paulli, at der havde været ekstra høje trans-

portomkostninger, da værkerne skulle hentes flere steder fra. 

 

Et medlem spurgte, hvad ”kiosk” med indtægt på 354,23 kr. vedrørte. Hanne Paulli svarede, at kiosk-salg blandt 

andet er salg af postkort og salg af bogen om Fuglsanghus. Kurt Gotfredsen appellerede til, at alle MobilePay ind-

betalinger til Hørsholm Kunstforening i tekstfeltet skal være forsynet med oplysning om, hvad indbetalingen dæk-

ker, i tekstfeltet.  

 

Der var ikke yderligere til årsregnskabet, og dirigenten konstaterede, at årsregnskabet var godkendt.  

 

Ad 4. Anne-Grethe Nissen, Hanne Paulli og Jette Nielsen var på valg for en 2-årig periode. De tre suppleanter Alice 

Ladsten Hüttel, Anette Geerdsen og Jens Refsgaard var på valg for en 1-årig periode. Revisor Marie Nielsen var på 

valg. Alle var villige til genvalg, og generalforsamlingen vedtog genvalg af alle opstillede. 

  

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. 

 Anne-Grethe Nissen oplyste i den forbindelse, at bestyrelsen havde drøftet en kontingentforhøjelse for at kunne 

indkøbe flere værker til udlodning, men at man ikke havde ændret på kontingentet for 2020.  

 

Ad 6. Der var ikke indkommet forslag.  

  

Ad 7. Eventuelt 

 

Dirigenten tog derefter ordet og takkede forsamlingen for god ro og orden.  

 

Anne-Grethe Nissen takkede derefter Jette Christophersen for hendes indsats og overrakte hende to flasker rødvin som tak. 

 

Derefter blev der trukket lod om indkøbte værker. De heldige medlemmer informeres om lodtrækningen umiddelbart efter general-

forsamlingen og oplyses samtidig om, hvornår de kan vælge deres gevinster og tage dem med hjem. 

 

Aftenen afsluttedes med socialt samvær over et lille traktement. 

 

2020 – 02-04 Som dirigent: Som referent:   

 

 

 

 

 Jette Christophersen Lene Bruunsgaard 


