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Hovedoverskri er på årets arbejde 
Opdateringen af administra ve ru ner i foreningen er fortsat. I løbet af foråret har foreningen fået CVR‐nummer og NemID, ligesom 
adgangen l Netbank og Nets nu fungerer op malt.  
Bestyrelsen har fortsat det mål, 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. Vi har i 2014 brugt kræ er og penge på PR‐området. Ny medlemsfolder, et reklame‐roll‐up 
banner og deltagelse i en lokal erhvervsmesse er alt sammen ltag, der er igangsat for at gøre opmærksom på foreningen og med 
målet om at skaffe flere medlemmer.  
Der er i årets løb foretaget kunstkøb, som forhåbentlig giver det enkelte medlem a rak ve valgmuligheder ved årets bortlodning. 
 
Arrangementskalender året igennem 
28.01. Generalforsamling og bortlodning af kunst indkøbt i 2014 (66 deltagere). 
27.03. E erfernisering og spændende buffet med kunstneren Ingerlise Vikne (30 – 24/6). 
13.05. Kunsten på Horsens Rådhus – omvisning, billedforedrag, kaffe og hveder (47 – 30/17). 
20.08. Kunsten på Horsens Folkeblad – omvisning, billedforedrag, champagnetema (37 – 28/9). 
28.08. Cafe Hack – Kuns oreningen deltager i radiooptagelse i den kendte cafe i Aarhus (21 – 17/4). 
23.09. E erårets foredragsrække med Bente Hammershøy starter og fortsæ er 8.10. og 23.10. (30 – 28/2). 
                   Årets temaer var ”Pop Art” (popkunst), ”Street Art” (Gadekunst) og ”Installa onskunst”. 
04.10. Ar st Talk og ost‐pølse‐rødvin med kunstneren Håkan Nystrøm (29 – 25/4). 
06.11. Ar st Talk og spisning med Bentemarie Kjeldbæk – aflyst med a ud fra kunstneren (14). 
03.01. Nytårskur med bortlodning – Lone Wessel var dagens gæstetaler (48). 
 
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 al d opdateret kalender over årets ak viteter. 
Husk at Kuns oreningen Brænderigården er med på facebook.  
 
Bortlodning af kunst 
I 2014 er der indkøbt 18 værker, som alle bortloddes på generalforsamlingen den 27. januar 2015.  
Den samlede udgi  l indkøb af kunst har ifølge regnskabet været 98.450 DKK, og det svarer l 95,8 % af kon ngen ndbetalingerne, 
og altså et stykke over den vedtægtsbestemte andel. 
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  1.802 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 Anne og Janne på valg i år.  
Et godt samarbejdsklima præger arbejdet i bestyrelsen – tak for det! 
 
Medlemsfordele 
Bestyrelsen har i 2014 fulgt sporet fra 2013 – 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. 
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Flere arrangementer har i år været uden deltagerbetaling for medlemmer – gæster skal næsten altid betale og altid en 
højere pris end medlemmer.  
Udover særlige medlemspriser på arrangementer kan du også med medlemskortet i hånden få fordele hos vore samar-
bejdspartnere, B-Sushi restaurant, Cafe GRaN og Megascope, og du kan fortsat få ferieophold i Thailand samt minife-
rieophold i vintertiden i Skagen til attraktive 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 tip fra medlemmer. 
 
Antal medlemmer  
Medlemstallet har de seneste år svinget omkring 100. Vi nåede i sidste kvartal af 2014 op på 102 medlemmer. Vi har 
haft enkelte udmeldelser her ved årsskiftet og 1. februar, men ligeså mange nye medlemmer er kommet til. Det er såle-
des første gang i foreningens historie, at vi ikke kommer under 100 medlemmer her ved årets start. Bestyrelsen arbejder 
på, at vi bliver flere, men tag ikke fejl: En tilfreds og stabil medlemskreds er det vigtigste. Vi sætter gerne overlæggeren 
op til 110 eller 125, men skal det lykkes, får vi brug for jer medlemmer. I kender foreningen og ved, hvad man får for 
kontingentet. Hjælpematerialer er hjemmesiden, årsberetningen og I kan gøre brug af vores medlemsfolder, som I er 
velkomne til at rekvirere i Galleriet.  
I 2014 satte vi en hvervegave på højkant til et medlem, som meldte et nyt medlem ind. Hvis I var med til nytårskuren, 
vil I vide, at Jytte Helbo var den heldige vinder. Også i 2015 vil vi udlove en hvervegave og vel at bemærke til alle 
medlemmer, der ”hverver” et nyt medlem, som betaler hele årskontingentet for 2015. Gaven er en håndsigneret grafik 
uden indramning – kunstneren er Ingerlise Vikne.   
 
Arrangementer i 2015 
Rækken af arrangementer og aktiviteter vil blive fortsat i 2015. 
I vil få invitationer til ferniseringer og efterferniseringer, og derudover har vi allerede ved nytårskuren løftet sløret for 
nogle af de tilbud, som vi forventer at lave i 2015. 
Vi laver en aften (11.3.) med Kvium-film og afsluttende med en lille vinsmagning - smagningen gennemføres i samar-
bejde med et af vore medlemmer Vinoble. Der bliver Artist Talk med Simon Thrane i april, spisning i forbindelse med 
et offentligt arrangement ”Gå med i Lunden” (30.4.), og 14.6. indbyder vi til ”Sommersøndag og Kunst”. Der bliver 
brunch og oplæg i Galleriet med Bente Hammershøy og efterfølgende besøg på Kunstmuseet (Erik A. Frandsen-
udstillingen).  
Vi gentager besøgene i Cafe Hack i Aarhus og planlægger søndagstur til Ebeltoft og Djursland (Glasmuseet, besøg hos 
Helga Kristmundsdottir m.v.).  
Den traditionelle foredragsrække i efteråret vil i 2015 blive erstattet af andre aktiviteter. Artist Talk med Nis Schmidt, 
nyt søndagsarrangement omkring Nina Sten-Knudsen, 1-2 foredragsaftener med foredragsholdere, som ikke før har 
været her, og endelig har vi en føler ude til Claus Pettersson, leder på Fængslet. Her påtænker vi også at lave en aktivi-
tet.  
Der er ideer i bestyrelsen til mere – der kommer mere, og alt i alt vil der også i 2015 være noget, som rammer jeres 
smag indenfor kunst og kultur. Hold endelig øje med os. 
 
Afslutning 
Årsberetningen her er et skriftligt forsøg på overblik over det år, som vi nu har lagt bag os.  
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 2014, og denne tak gælder alle medlemmer og samarbejdspartnere. 
Personligt vil jeg også fremhæve samarbejdet med de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Det har været en fornøjelse at 
arbejde sammen med jer, og antalsmæssigt topper kontakterne af gode grunde til Anne og Jørgen. Anne som kasserer i 
foreningen og Jørgen som galleriejer – 1.000 tak til jer alle. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Carsten Kjær / formand 


