Årsberetning 2016
Hovedoverskrifter på årets arbejde
Vi nærmer os med hastige skridt foreningens 10 års jubilæum, idet starten var 1. januar 2008…………
Den vigtigste opgave for bestyrelsen er at gøre det så attraktivt som muligt at være medlem i Kunstforeningen Brænderigården. Bestyrelsen skal hele tiden gå på 2 ben, og sådan som medlemskabet er skruet sammen,
skal vi på bedste vis forene 2 interesser: Køb af attraktiv og forskelligartet kunst til bortlodning og tilbud om
medlemsarrangementer af god og professionel kvalitet.
Bestyrelsen skal vedblivende arbejde for at udbrede kendskabet til foreningen og dermed øge medlemstallet.

Arrangementskalender året igennem
26.01. Generalforsamling og bortlodning af kunst indkøbt i 2015 (65 deltagere).
05.02. Artist Talk med Ingerlise Vikne (34 – 17/17).
10.02. Musik og Lyrik (21 – 11/10).
03.03. Artist Talk med Bentemarie Kjeldbæk (25 – 15/10).
24.08. Skulp-Tur II – en byvandring med Bente Hammershøy og afslutning i Galleriet (31 – 24/7)
31.08. Diskussionsaften: ”Hvad kan Hamlet fortælle os om os selv som mennesker i dag?”
Kunsthistoriker Leo Tanderup og kunstnerne Carsten Frank, Ole Videbæk og Jørgen Steinicke..

11.09. Glasmuseet i Ebeltoft samt atelier-besøg hos Ingerlise Vikne på Djursland (16 – 13/3)
29.09. Artist Talk med Lisbeth Ellinor (19 – 8/11)
06.10. Cafe Hack – Kunstforeningen deltager i radiooptagelse i den kendte cafe i Aarhus (9 deltagere).
07.01. Nytårskur med bortlodning – Kulturminister Mette Bock var dagens gæstetaler (72 deltagere)
Der har derudover været afholdt 3 bestyrelsesmøder og nogle arbejdsmøder i bestyrelsen.

Kontakten til medlemmer
Alle medlemmer registreres i en medlemsdatabase, og al kontakt sker til den enkeltes mailadresse. Det er
derfor af stor vigtighed, at foreningen hele tiden har den aktuelle mailadresse. Desuden er alle medlemmer
registreret i Nets Betalingsservice, og det er fra denne medlemsbase, at kontingentopkrævningerne udskrives.
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 altid opdateret kalender
over årets aktiviteter – kig ind på den med jævne mellemrum!
Husk at Kunstforeningen Brænderigården er med på facebook.

Bortlodning af kunst
I 2016 er der indkøbt 15 værker, som alle bortloddes på generalforsamlingen den 24. januar 2017.
Den samlede udgift til indkøb af kunst har ifølge regnskabet været 91.300 kr., og det svarer til knap 92 % af
kontingentindbetalingerne, og altså et lille stykke over den vedtægtsbestemte andel.
De indkøbte værker kan året igennem ses på Kunstforeningens netside - og i takt med at indkøb foretages.
Bestyrelsen tager bortlodningen meget alvorligt. Udtrækningslisten gennemgås minutiøst flere gange, og i år
er der samlet set 2.349 lodnumre og 99 medlemsnumre er med i denne hovedtrækning.

Bestyrelsen
Består af 5 medlemmer - og på skift er 2 på valg hvert år (1 medlem er udpeget af Galleriet).
Som det vil være kendt fra indkaldelsen til generalforsamlingen er Anne og Janne på valg i år.
Et godt samarbejdsklima præger arbejdet i bestyrelsen – tak for det!

Medlemspolitik og fordele
Vi skal altid huske, at mindst 90 % af kontingentindbetalingen går til opkøb og senere bortlodning af kunst.
Har man tålmodighed, vil man som bortlodningsreglerne er skruet sammen, få denne del tilbageført i form af
kunst. Det betyder i praksis, at den sidste hundredekroneseddel bruges til drift og arrangementer.
Indkøb og bortlodning af kunst er altså en vigtig del af et medlemskab.
Arrangementer og tilknytning til Galleriet er en anden vigtig del.
Kalenderen over arrangementer i 2016 viser en bred vifte af også meget forskelligartede ting.
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 samarbejdspartnere, B-Sushi restaurant, Cafe Gran, Gran Bar, Cafe Dollys, og du kan fortsat købe ferieophold i Thailand samt miniferieophold i vintertiden i Skagen til attraktive priser.
Vi har i det sene efterår måtte sige farvel til Megascope biograferne. Her har ledelsen øjensynlig slettet en
aftale om små rabatter, som vi ellers fornyede i 2014. Når det sker uden meddelelse til os, så vil det være for
meget at bruge ordet samarbejde og jo da slet ikke godt samarbejde.
En mere stabil samarbejdspartner er Galleriet. Her er der normalt væsentlige rabatter til medlemmer af
Kunstforeningen, og Jørgen har netop meddelt, at han vil give 10 % rabat på indramninger (en rabat der dog
ikke kan kombineres med andre periodevise rabatter).
Selvom det ikke er vores primære opgave, vil vi meget gerne have flere samarbejdspartnere og firmaer, der
tegner virksomhedsmedlemsskab, men det er svært, da vi ikke er de eneste, der har de ønsker.

Nye medlemmer og tilbud om ”hvervegaver”
Medlemstallet har de seneste mange år svinget omkring 100. For første gang nåede vi i 2015 aldrig under
100, og i 2016 kom vi aldrig over 100.
Vi har stadig brug for jer medlemmer. I er de bedste ambassadører for foreningen, og bestyrelsen opfordrer
til, at I reklamerer for medlemskab. Hjælpematerialer fra os er afsnittet om Kunstforeningen på Galleriets
hjemmeside, Årsberetningen samt vores medlemsfolder, som I altid kan rekvirere i Galleriet.
Også i 2017 udlover vi en hvervegave og til alle medlemmer, der ”hverver” et nyt medlem, som betaler hele
årskontingentet for 2017. Betingelsen er, at man fortæller os om det, og gaven er en håndsigneret grafik uden
indramning – kunstnerne lige her i starten af året er Ingerlise Vikne, Lisbeth Ellinor og Niels Sylvest.

Arrangementer i 2017
Rækken af arrangementer og aktiviteter vil blive fortsat i 2017.
I vil få invitationer til ferniseringer i Galleriet, og derudover har vi allerede ved nytårskuren løftet sløret for
nogle af de tilbud, som vi på nuværende tidspunkt arbejder med.
Vi planlægger 2 x Artist Talk (i april med Bent Hedeby Sørensen og i september med Jytte Lohr og Lone
Regius), en ny Skulp-Tur med Bente Hammershøy, og det bliver denne gang en køretur med indlagte gåture.
Datoen er fastlagt, og det bliver onsdag den 10. maj, og med afslutning i Galleriet.
Bestyrelsen arbejder i øvrigt med planer om besøg på Aarhus Universitetshospital i Skejby (kunst, udsmykning, kunstpolitik), deltagelse i aktiviteter i den europæiske Kulturhovedstad Aarhus 2017, atelierbesøg hos
kunstnere (Lisbeth Ellinor), og derudover er der jo samarbejdsmuligheder med Kunstmuseet her i byen og
andre museer, og her må bestyrelsen hele tiden holde øje med, hvad der sker.
I kulturhovedstadsprojektet Aarhus 2017 kommer der her i februar en markant udstilling Jorn+Munch på
Museum Jorn i Silkeborg. Reserver allerede nu datoen søndag den 2. april, hvor vi har lavet aftale om en
omvisning kl. 11 efterfulgt af frokost et sted i Silkeborg.
Den nye bestyrelse skal nu have tid til at mødes her efter generalforsamlingen. Der er ideer i bestyrelsen til
mere, og alt i alt vil der også i 2017 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 og i samme øjeblik, som det er færdigt.

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. Konkrete forslag til aktiviteter er meget velkomne, og kan medlemmer være
behjælpelige med gode kontakter, så vil bestyrelsen være mere end interesseret.
Bestyrelsen finder anledning til at takke for året 2016, 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

