Kunstforeningen Brænderigården Horsens
Nyhedsbrev nr. 28 – januar 2016
Årsberetning 2015
Hovedoverskri er på årets arbejde
Bestyrelsen noterer med glæde og stolthed, at 2015 blev det første år, hvor vi aldrig kom under 100 medlemmer, og året slu ede med
105.
Bestyrelsen har ikke opfa et det som nogen sovepude, og der er i årets løb gennemført nye arrangementer l glæde for medlemmer og
gæster. Ligeledes er der kommet nye a aler med samarbejdspartnere, som giver medlemsfordele, når medlemskortet fra Kuns orenin‐
gen vises.
Der er i årets løb foretaget kunstkøb, som forhåbentlig giver det enkelte medlem a rak ve valgmuligheder ved årets bortlodning.
Arrangementskalender året igennem
27.01. Generalforsamling og bortlodning af kunst indkøbt i 2014 (71 deltagere).
11.03. Kvium og Toscana‐vinsmagning (26 – 21/5).
30.04. Gå med i Lunden og a enspisning på Dollys (18 – 17/1).
14.06. Sommersøndag – brunch og kunst / uds llingsaktuel: Erik A. Frandsen (30 – 19/11).
Brunch i Galleriet, oplæg ved Bente Hammershøy, rundvisning i uds llingen på Horsens Kunstmuseum.
24.09. Cafe Hack – Kuns oreningen deltager i radiooptagelse i den kendte cafe i Aarhus (16 – 13/3).
01.10. Sam dskunst og portvinssmagning med Anne Ellegaard og Peder Bæk (20 – 19/1)
18.10. Monet Lost in Transla on på ARoS i Aarhus (19 – 16/3).
Rundvisning med guide i Monet‐uds llingen, ”småoplevelser” i den nye restaurant FOOD HALL.
09.01. Nytårskur med 2 bortlodninger – Borgmester Peter Sørensen var dagens gæstetaler (53).
Der har derudover været a oldt 3 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 for‐
eningen hele den har den aktuelle mailadresse. Desuden er alle medlemmer registreret i Nets Betalingsservice, og det er fra denne med‐
lemsbase, 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 – kig
ind på den med jævne mellemrum!
Husk at Kuns oreningen Brænderigården er med på facebook.
Bortlodning af kunst
I 2015 er der indkøbt 19 værker, som alle bortloddes på generalforsamlingen den 26. januar 2016.
Den samlede udgi l indkøb af kunst har ifølge regnskabet været 96.010 kr., og det svarer l 91,3 % af kon ngen ndbetalingerne, og
altså et lille 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 samlet set 2.085 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 Jørgen, Anker og Carsten på valg i år.
Et godt samarbejdsklima præger arbejdet i bestyrelsen – tak for det!
Medlemsfordele
Bestyrelsen har i 2015 fulgt sporet fra 2014 – 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 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 samt miniferieophold i vinter den i Skagen l a rak‐
ve priser.
I årets løb er der lavet en ny samarbejdsa ale med vort nye medlem Cafe Dollys. Spiser du hos Dollys på Havnen, er kaﬀen al d gra s, hvis
du viser dit medlemskort l Kuns oreningen, og lbuddet gælder for op l 4 personer ved bordet.
I sensommeren blev samarbejdsa alen med Cafe Gran fornyet og udvidet væsentligt. Medlemmer af Kuns oreningen kan hos os få et
Guldkort l Cafeen, og sæ er man penge ind på kortet og bruger det l betalinger er der store fordele både på Cafe Gran og nu også på
Gran Bar på Søndergade ved Kuben.
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 mange år svinget omkring 100. For første gang nåede vi i 2015 aldrig under 100, og vi slu ede året med 105
medlemmer. Bestyrelsen var meget stolt over de e, men vi har imidler d fået armene ned her e er årsski et, hvor der har været en rela‐
v stor afgang af medlemmer – en afgang der ikke kan vejes op af, at vi også har fået lgang af helt nye medlemmer – en varm velkomst l
disse!
Overlæggeren er nu igen 100 – skal vi ikke hjælpe hinanden med at komme derop og helst også over?
Vi har brug for jer medlemmer. I er de bedste ambassadører for foreningen, og bestyrelsen opfordrer l, at I reklamerer for medlemskab.
Hjælpematerialer fra os er afsni et om Kuns oreningen på Galleriets hjemmeside, Årsberetningen samt vores medlemsfolder, som I al d
kan rekvirere i Galleriet.
Også i 2016 udlover vi en hvervegave og l alle medlemmer, der ”hverver” et nyt medlem, som betaler hele årskon ngentet for 2016. Be‐
ngelsen er, at man fortæller os om det, og gaven er en håndsigneret graﬁk uden indramning – kunstneren er Ingerlise Vikne.
Arrangementer i 2016
Rækken af arrangementer og ak viteter vil blive fortsat i 2016.
I vil få invita oner l ferniseringer og e erferniseringer, og derudover har vi allerede ved nytårskuren lø et sløret for nogle af de lbud,
som vi på nuværende dspunkt arbejder med.
I samarbejde med Bog & Idé Horsens laver vi en a en med ”Lyrik og Musik” (10.2.). I februar går planlægningen af et besøg på ”Fængslet” i
Horsens i gang, og senere på foråret/sommeren er der planer om en søndagstur ”kør‐selv” l Ebelto og Djursland (Glasmuseet, besøg hos
Ingerlise Vikne i hendes atelier mv.).
I e eråret gentages besøgene i Cafe Hack i Aarhus og fordelt over året bliver der også 2‐3 gange ”Ar st Talk” i Galleriet o e i dsmæssig
nærhed af ferniseringer.
Bestyrelsen vil tage kontakt l Kunstmuseet i Horsens – måske kan vi samarbejde, som vi gjorde det i foråret 2015, når vi har ha en snak
om museets planer for året.
Også andre museer og kunstak viteter kan være interessante – bestyrelsen holder øje med, hvad der sker.
Den nye bestyrelse skal nu have d l at mødes her e er generalforsamlingen. Der er ideer i bestyrelsen l mere, og alt i alt vil der også i
2016 være noget, som rammer jeres smag indenfor kunst og kultur.
Hold endelig øje med os og husk, at kalenderen løbende bliver opdateret på hjemmesiden. Så snart vi kender en dato for et arrangement
bliver den sat på, og programmet bliver så lagt ind samme sted i samme øjeblik, som det er færdigt.
Afslutning
Årsberetningen her er et skri ligt forsøg 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 2015, 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 antalsmæs‐
sigt topper kontakterne af gode grunde l Anne og Jørgen. Anne som kasserer i foreningen og Jørgen som galleriejer – 1.000 tak l jer alle.
På bestyrelsens vegne,
Carsten Kjær
formand
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