
Beretning Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 19:00 i Galleri Brænderigården

Generalforsamling i Kunstforeningen Brænderigården

stikord action

Velkommen Formanden Carsten Kjær bød velkommen til den velbesøgte generalforsamling.

Antal deltagere Der er registreret 60 deltagere (heraf 50 medlemsnumre). I tillæg 8 gyldige fuldmagter.

I bortlodningen af de 18 værker i punkt 9 deltog 64 medlemsnumre ud af 90.

Hovedoverskrifter Bestyrelsen skal arbejde på, at gøre det så attraktivt som muligt at være medlem.

Skal vedblivende gå på 2 ben og varetage 2 interesser: Indkøb af attraktiv og forskellig-

artet kunst til bortlodning til medlemmerne, og tilbyde medlemsarrangementer af god og

professionel kvalitet. Kendskabet til foreningen skal udbredes af bestyrelse/medlemmer.

Årets aktiviteter 06.01. Nytårskur med bortlodning - Steen Jørgensen var gæstetaler (70 deltagere).

06.02. Generalforsamling med bortlodning af kunst indkøbt i 2017 (65 deltagere).

21.03. Foredrag med Bentemarie Kjeldbæk (34 deltagere - 29 medlemmer/5 gæster).

30.04. Besøg på CASA - gentagelse af overtegnet besøg i 2017 - (23 - 17/6).

17.06. Kør-selv til Tørskind Grusgrav og Hopballe Mølle - (12 - 11/1).

19.09. Artist Talk med Ingelise Vikne - (32 - 20/12).

23.10. Besøg hos Stentrykkerne på Industrimuseet - (9 deltagere).

05.01.Nytårskur med bortlodning - Claus Visbye var gæstetaler (60 deltagere).

29.01. Generalforsamling med bortlodning af 18 værker indkøbt i 2018 (60 deltagere).

Møder 2 egentlige bestyrelsesmøder i perioden, hvortil kommer nogle arbejdsmøder (indkøb

af kunst til bortlodning, programtilrettelæggelse, evaluering mv.).

Mailkontakten i bestyrelsen er meget nødvendig og flittigt brugt.

Der laves løbende deltagerlister ifm. arrangementer.

Medlemskontakt Alle medlemmer står i en medlemsdatabase. Det er Jørgen, der ajourfører den.

Til bestyrelsens brug udarbejder jeg en medlemsliste, og det er også mig, der har adgang

til Nets, som står for udsendelse og registrering af indbetalinger af kontingent.

Hjemmeside På Galleriets hjemmeside har Kunstforeningen et afsnit, og man kan her finde oplysninger

om bestyrelse, vedtægter, referater, kunstkøb samt en kalender over årets aktiviteter.

Husk at Kunstforeningen er med på facebook, og at Galleriets hjemmeside er gb-h.dk

Bortlodning I 2018 er der indkøbt 18 værker, som alle bortloddes på denne generalforsamling.

Den samlede udgift til indkøb af kunst har ifølge regnskabet  været 82.900 kr., og det 

svarer til 92,1% af kontingentindbetalingerne, og altså et lille stykke over den vedtægts-

bestemte andel.

Medlemsfordele Kunstforeningen har en række samarbejdspartnere - en oversigt kan ses i foreningens 

afsnit på hjemmesiden (restauranter, Skagen-ferie, foto, indramning og kunst).

Aktiviter i 2019 Hold øje med os - og husk, at kalenderen løbende bliver opdateret på hjemmesiden.

Alle medlemmer bliver inviteret til arrangementer og får indbydelse, til den mailadresse, 

som vi har registreret. Husk i egen interesse at give besked, hvis du/I får ny adresse.

Bestyrelsen arbejder med en ideliste, og foreløbig venter vi at kunne præsentere:

Åbningsarrangement for medlemmer og gæster på Søndergårdsallé, "Kør-selv" til Fjor-

denhus i Vejle med atelier-besøg hos Lisbeth Ellinor og frokost (forslag fra medlemmer), 

Artist Talk med kunstnere, der udstiller i Galleriet, samarbejde med Horsens Kunstmuse-

um, samarbejde med ARoS, Kunstnerbesøg hos Laila Rask Pedersen (medlemsopfordring),

"Kør-selv" (flere medlemsforslag til lokaliteter i det midtjyske), Nytårskur med bortlod-

ning og gæstetaler) - der kan ske ændringer og komme mere til……..

Afslutning Vi har nye medlemmer i 2019, men også udmeldelser. Medlemstallet er vigende, og den 

tendens må vi alle søge at rette op på således, at vi også fremover har en god forening. 

Et medlem fik overrakt en hvervegave for at anvise et nyt medlem - gælder også i 2019.

Tak til bestyrelse, suppleanter, revisor, dirigent og samarbejdspartnere samt medlemmer.

Formand Carsten Kjær


