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Årsberetning 2012
Hovedoverskrifter på årets arbejde

Året har været præget af at kunne tilbyde et så varieret udbud af tilbud til medlemmerne som muligt, og med en
prissætning, som gør det attraktivt at være medlem.
Desuden er der i årets løb foretaget kunstkøb, som forhåbentlig giver det enkelte medlem flere valgmuligheder
ved årets bortlodning.
Arrangementskalender året igennem

06.01. Efterfernisering med spisning med kunstneren Nis Schmidt, 80 års fødselsdagsudstilling (41).
31.01. Generalforsamling og bortlodning af kunst indkøbt i 2011 (70 deltagere ).
21.02. Foredrag om Nina Steen Knudsen af Bente Hammershøy (42).
02.03. Efterfernisering med spisning med kunstnerne Håkon Nystrøm og René Trancula (26).
22.04. Brunch, oplæg til Kviumudstillingen og efterfølgende guidet rundvisning på Kunstmuseet (49).
20.05. Samme som 22.04. grundet stort antal tilmeldinger (34).
31.05. Sommerhygge med grillmad og historisk oplæg om Brænderigården (33).
18.09. Efterårets foredragsrække med Bente Hammershøy starter og fortsætter 09.10. og 30.10. (52).
Det gennemgående emne for foredragsrækken var ”Dyr i Kunsten”.
30.09. Kør-selv tur med besøg på Sønderjyllands Kunstmuseum i Tønder og Nolde museet i Seebüll (18).
30.09. Deltagelse i Schackenborg Slotskros Sort Sol arrangement med overnatning på kroen (7).
21.10. Kør-selv tur til Edvard Munch udstillingen på ARoS – oplæg, udstilling, brunch (30).
01.12. Julehygge i Galleriet i forbindelse med fernisering af Jan Klein – bortlodning.
Der har derudover været afholdt 5 bestyrelsesmøder og en række arbejdsmøder i bestyrelsen.
Kontakten til medlemmer

Alle medlemmer registreres i en medlemsdatabase, og al kontakt sker til den enkeltes mailadresse (hvis ingen
mail så i post). Det er derfor af stor vigtighed, at foreningen hele tiden har den aktuelle mailadresse.
Kunstforeningen har endvidere en særskilt bjælke på Galleriets hjemmeside www.gb-h.dk.
Alle indbydelser og nyhedsbreve vil kunne findes på hjemmesiden, og her er også en opdateret kalender over
årets aktiviteter.
Husk at Kunstforeningen Brænderigården er med på facebook (lukket gruppe).
Alle medlemmer kan på facebook-siden anmode om at blive optaget, og der er så endnu et sted for information og
med mulighed for selv at skrive på væggen.
For fuldstændighedens skyld: Galleri Brænderigården har en åben side på facebook.
Medlemsfordele

Bestyrelsen har i 2012 øget de økonomiske fordele ved at være medlem, og det er i god overensstemmelse med
sidste års generalforsamling.
Tænker vi os et medlem, der har deltaget i samtlige aktiviteter, så er der sparet samlet 1.005 kr., idet forskellen på
medlems- og gæstebetaling har varieret mellem 60 og 300 kr. på de enkelte arrangementer.
Udover særlige medlemspriser på arrangementer kan du også med medlemskortet i hånden få fordele hos vore
samarbejdspartnere B-Sushi restaurant og Megascope, og du kan fortsat få ferieophold i Thailand og miniferieophold i vintertiden i Skagen til attraktive priser.
Nyt i 2012 er en aftale om ugeleje i Vacances Vaugrenier i Sydfrankrig (Nice). Ugelejen er til halv pris i perioden
1.10.-30.4., og det du sparer ved et ophold kan betale medlemskabet af Kunstforeningen i 1-2 år.
Mindst 90 % af medlemskontingentet skal ifølge vedtægterne anvendes til kunstkøb, som efterfølgende bortloddes til medlemmerne.
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Kunstforeningen Brænderigården Horsens
Bortlodning af kunst

I 2012 er der indkøbt 23 værker, som alle bortloddes på generalforsamlingen den 29. januar 2013.
Den samlede udgift til indkøb af kunst har ifølge regnskabet været 108.475 DKK, og det svarer til 107 % af kontingentindbetalingerne. En god samlet økonomi på årets arrangementer har muliggjort dette.
De indkøbte værker kan ses på Kunstforeningens netside - og i takt med at indkøb foretages.

Bestyrelsen

Består af 5 medlemmer - og på skift er 2 eller 3 på valg hvert år.
Som det vil være kendt fra indkaldelsen til generalforsamlingen er Trine Jepsen og Birgit Munch begge på valg i
år. Da de begge har meddelt, at de ikke genopstiller, peger bestyrelsen på nyvalg af Janne Skov Hansen og Anne
Theander.
Bestyrelsen efterlyser interesserede i medlemskredsen, der kan påtage sig hvervet som suppleant til bestyrelsen.
Lene Morgenstjerne genopstiller på den ene plads, men den anden er ledig for en interesseret.
I februar 2012 fik bestyrelsen en forretningsorden for arbejdet i bestyrelsen.
Antal medlemmer
Antallet af medlemmer i de første januardage 2013 er i medlemskartoteket opgjort til 100.
Medlemstallet har de senere år svinget omkring 100. Bestyrelsen vil gøre alt, hvad der er muligt for at bevare dette medlemstal, men vurderer fortsat også, at overlæggeren burde kunne sættes lidt højere ud fra den kendsgerning,
at indbyggertallet i Horsens Kommune snart passerer 85.000.
Alle medlemmer kan have en nøglerolle her.
Bestyrelsen opfordrer til, at vi alle er aktive ambassadører for foreningen. Mange af vore arrangementer er fortsat
åbne for gæster og andre interesserede (mod højere deltagerbetaling), men vi skal alle huske på, at foreningen kun
kan eksistere og tilbyde arrangementer, hvis der er medlemmer.
Arrangementer i 2013

Rækken af arrangementer og aktiviteter vil blive fortsat i 2013.
I vil få invitationer til ferniseringer og efterferniseringer, og derudover har vi allerede meldt ud, at der igen til efteråret kommer en foredragsrække med Bente Hammershøy. En skulpturvandring i Horsens er under planlægning, og den store succes med Kvium-oplæg og efterfølgende besøg på Kunstmuseet, vil blive gentaget til efteråret, når Horsens Kunstmuseum har en stor særudstilling af Christian Lemmerz.
Forårsprogrammet vil blive præsenteret i et nyhedsbrev, men I skal lige give den nye bestyrelse tid til at træde
sammen og lægge planer, og det vil undre, hvis der ikke i årets løb er nogle nye tiltag imellem, som forhåbentlig
vil falde i jeres smag.
Afslutning

Årsberetningen her er et skriftligt forsøg på overblik, og der sker som sædvanlig uddybning på generalforsamlingen.
Du/I er desuden altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis der er noget, der skal drøftes, eller hvis der er
ideer, der skal fremføres.
Bestyrelsen finder anledning til at takke for året 2012, og denne tak gælder alle medlemmer og samarbejdspartnere og selvfølgelig Galleri Brænderigården.
På gensyn i Galleriet tirsdag den 29. januar 2013 kl. 19.00 – husk tilmelding senest fredag den 25. januar.
På bestyrelsens vegne
Carsten Kjær
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