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Nyhedsbrev nr. 24 ‐ januar 2014
Årsberetning 2013
Hovedoverskri er på årets arbejde
Året har været præget af at kunne lbyde et så varieret udbud af lbud l medlemmerne som muligt, og med
en prissætning, som gør det a rak vt at være medlem. En kerne af arrangementer er fortsat en selvfølgelig del
af årsprogrammet, men der skal også hvert år være plads l at afprøve og lbyde nye ng.
Desuden er der i årets løb foretaget kunstkøb, som forhåbentlig giver det enkelte medlem flere valgmuligheder
ved årets bortlodning.
Bestyrelsen har ha fokus på en opdatering af flere administra ve ru ner, og vi står i dag godt rustet l at kunne give den nødvendige medlemsservice og sam dig have fuldt overblik over alle forhold i foreningen.
Arrangementskalender året igennem

29.01. Generalforsamling og bortlodning af kunst indkøbt i 2012 (80 deltagere).
15.03. E erfernisering og lækker Sushi med kunstneren Steﬀen Kindt (19).
14.04. Kunsten i Ålborg – omvisning i Kviumuds llingen på Kunsten, brunch, Utzon Centret (24).
30.04. Skulp-Tur i Horsens – byrundtur afslu ende med a enkaﬀe og hveder i Galleriet (43).
05.09. Cafe Hack – Kuns oreningen deltager i radiooptagelse i den kendte cafe i Aarhus (20).
06.09. Snigpremiere og spisning med kunstneren Bentemarie Kjeldbæk (29).
19.09. Mad og Kunst på Møllers Mølleri ved Odder og med kunstneren Lise Skriver Myrthue (29).
24.09. E erårets foredragsrække med Bente Hammershøy starter og fortsæ er 08.10. og 22.10. (46).
Årets temaer var ”Vinduet i Kunsten”, ”Døre i Kunsten” og ”LiƩeraturen og Kunsten”.

08.11. E erfernisering og spisning med kunstnerne Gunleif Grube og Flemming Holm (18).
17.11. En ”pakkeløsning” om Chris an Lemmerz – oplæg, brunch, guidet omvisning på Kunstmuseet (51).
04.01. Nytårskur med bortlodning – Bent Riis var dagens gæstetaler (39).
Der har derudover været a oldt 4 bestyrelsesmøder og en række arbejdsmøder i bestyrelsen.
Kontakten l medlemmer

Alle medlemmer registreres i en medlemsdatabase, og al kontakt sker l den enkeltes mailadresse. Det er derfor af stor vig ghed, at foreningen hele den har den aktuelle mailadresse. Desuden er alle medlemmer registreret i Nets BetalingsService, og det er fra denne medlemsbase, at kon ngentopkrævningerne udskrives.
Kuns oreningen 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 ak viteter.
Husk at Kuns oreningen Brænderigården er med på Facebook.
Bortlodning af kunst

I 2013 er der indkøbt 17 værker, som alle bortloddes på generalforsamlingen den 28.
januar 2014.
Den samlede udgi l indkøb af kunst har ifølge regnskabet været 106.700 DKK, og det svarer l 103 % af konngen ndbetalingerne. En god samlet økonomi på årets arrangementer har muliggjort de e.
De indkøbte værker kan året igennem ses på Kuns oreningens netside - og i takt med at indkøb foretages.
Bestyrelsen tager bortlodningen meget alvorligt. Udtrækningslisten gennemgås flere gange, og i år er der samlet
set 1.502 lodnumre.
Bestyrelsen
Består af 5 medlemmer - og på ski er 2 eller 3 på valg hvert år.
Som det vil være kendt fra indkaldelsen l generalforsamlingen er Kirsten, Jørgen og Carsten på valg i år.
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Bestyrelsen e erlyser interesserede i medlemskredsen, der kan påtage sig hvervet som suppleant l bestyrelsen. Bestyrelsen har forslag l den ene plads, men den anden er ledig for en interesseret.
Året har været præget af et godt samarbejdsklima i bestyrelsen, og det er guld værd for en forening med frivillig
og ulønnet arbejdskra – og vistnok også i alle andre foreninger. Tak for det……….
Medlemsfordele

Bestyrelsen har i 2013 fulgt sporet fra 2012 – det skal kunne betale sig at være medlem af foreningen.
Vi skal al d huske, at mindst 90 % af kon ngen ndbetalingen går l opkøb og senere bortlodning af kunst.
Har man tålmodighed, vil man som bortlodningsreglerne er skruet sammen, få denne del lbageført i form af
kunst. Det betyder i praksis, at den sidste hundredekroneseddel bruges l dri og arrangementer.
Flere arrangementer har i år været uden deltagerbetaling for medlemmer – gæster skal næsten al d betale og
al d en højere pris end medlemmer.
Udover særlige medlemspriser på arrangementer kan du også med medlemskortet i hånden få fordele hos vore
samarbejdspartnere, B-Sushi restaurant, Cafe Gran og Megascope, og du kan fortsat få ferieophold i Thailand
og Sydfrankrig (Nice) samt miniferieophold i vinter den i Skagen l a rak ve priser.
Husk også at der er væsentlige økonomiske fordele ved handler i Galleriet (kunst og indramninger).
Vi vil frygtelig gerne have flere samarbejdspartnere, men det er svært, da vi ikke er de eneste, der har de ønsker. Vil gerne have p fra medlemmer.
Antal medlemmer

Medlemstallet har de seneste år svinget omkring 100. Vi nåede i sidste kvartal af 2013 op på 106 medlemmer,
men vi er nu igen desværre et stykke under de 100. Bestyrelsen trækker i arbejdstøjet igen, og overlæggeren er
igen sat ved 100 – den skal vi over endnu engang, og her har alle medlemmer en nøglerolle..
Bestyrelsen opfordrer l, at vi alle er ak ve ambassadører for foreningen. Mange af vore arrangementer er fortsat åbne for gæster og andre interesserede, men vi skal alle huske på, at foreningen kun kan eksistere og lbyde
arrangementer, hvis der er medlemmer.
Ingen medlemmer = ingen forening og heller ingen bestyrelse l at lave det grove!
Arrangementer i 2014

Rækken af arrangementer og ak viteter vil blive fortsat i 2014.
I vil få invita oner l ferniseringer og e erferniseringer, og derudover har vi allerede meldt ud, at der igen l
e eråret kommer en foredragsrække med Bente Hammershøy. Kunsten på Horsens Rådhus er under planlægning (13.5.), og vi har såmænd også allerede fået ønsker om et nyt besøg i Cafe Hack i Aarhus.
Der kommer mere, og der skal nok vise sig at være noget, som rammer jeres smag indenfor kunst og kultur.
Bestyrelsen mødes allerede på torsdag i et fyra ensmøde, og e erhånden som datoer bliver fastlagt, vil I kunne
se dem på netsiden under kalender.
Afslutning

Årsberetningen her er et skri ligt forsøg på overblik på overblik over det år, som vi nu har lagt bag os.
Du/I er desuden al d velkommen l at kontakte bestyrelsen, hvis der er noget, der skal drø es, eller hvis der er
ideer, der skal fremføres.
Bestyrelsen finder anledning l at takke for året 2013, og denne tak gælder alle medlemmer og samarbejdspartnere og selvfølgelig mest af alt Galleri Brænderigården med Jørgen og Helle. Det er al d en fornøjelse at arbejde
sammen med jer – 1.000 tak.
På bestyrelsens vegne
Carsten Kjær / formand
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