Beretning

Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 19:00 i Galleri Brænderigården
Generalforsamling i Kunstforeningen Brænderigården

stikord

action

Velkommen

Formanden Carsten Kjær byder alle medlemmer velkommen til årets generalforsamling.
Der er registreret 57 deltagere (heraf 51 medlemsnumre). I tillæg 9 gyldige fuldmagter.
I bortlodningen af de 14 værker i punkt 9 deltog 60 medlemsnumre ud af 78.
Foreningens hovedformål er at varetage 2 interesser: Indkøb af attraktiv og forskelligartet kunst til bortlodning til medlemmerne samt at tilbyde medlemsarrangementer af god
og professionel kvalitet.
05.01. Nytårskur med bortlodning - Claus Visbye var gæstetaler (60 deltagere).
29.01. Generalforsamling med bortlodning af 18 værker indkøbt i 2018 (60 deltagere).
16.06. Frokost Remouladen, Fjordenhus, kunstnerbesøg Lisbeth Ellinor (19 deltagere - 15/4)
06.09. For-fernisering med Inge Hørup i Galleriet (40 deltagere - 13/27))
23.09. Museet efter lukketid (Horsens Kunsmuseum), spisning på Dollys (23 deltagere -19/4)
24.10. Artist Talk med Betty Fog og Kjeld Ulrich - aflyst grundet for få tilmeldte.
23.11. Julekunst med gløgg og æbleskiver (åbent arrangement uden tilmeldinger)
04.01. Nytårskur med bortlodning - Jan Hessellund var årets gæstetaler (62 deltagere).
28.01. Generalforsamling med bortlodning af 14 værker indkøbt i 2019 (57 deltagere)
2 egentlige bestyrelsesmøder i perioden, hvortil kommer nogle arbejdsmøder (indkøb
af kunst til bortlodning, programtilrettelæggelse, evaluering mv.).
Mailkontakten i bestyrelsen er vigtigste kontakt/kommunikation og flittigt brugt.
Der laves løbende deltagerlister ifm. arrangementer.
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 har haft
adgang til Nets, som står for udsendelse og registrering af indbetalinger af kontingent.
Som noget nyt præsenteres foreningen et par gange om året i "postkort-form".
I 2019 har Galleriet fået en ny og tidssvarende hjemmeside, og det betyder bedre præsentation også af Kunstforeningen. Tilmelding til arrangementer kan nu ske i et særligt
modul, og der er fortsat præsentation af bestyrelse, vedtægter, referater, årets kunstkøb
samt en løbende kalender over aktiviteter året igennem.
Husk at Kunstforeningen er med på facebook, og at hjemmesiden hedder gb-h.dk
I 2019 er der indkøbt 14 værker, som alle bortloddes på denne generalforsamling.
Den samlede udgift til indkøb af kunst har ifølge regnskabet været 71.050 kr., og det
svarer til 91,1% af kontingentindbetalingerne, og altså et lille stykke over den vedtægtsbestemte andel.
Kunstforeningen har en række samarbejdspartnere - en oversigt kan ses i foreningens
afsnit på hjemmesiden (restauranter, Skagen-ferie, foto, indramning og kunst).
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:
Kunst i Silkeborg (Jyske Bank, Silkeborg Bad), Clay Museet i Middelfart, Sommer-aften
kunstnerbesøg hos Laila Rask Pedersen og flere ting vil komme til………..
Vi har ved årsskiftet budt velkommen til mange nye medlemmer, men der er desværre
også taget afsked med et næsten tilsvarende tal.
Et medlem har fået hvervegave for at anvise et nyt medlem - gælder også i 2020.
til bestyrelse, suppleanter, revisor, dirigent og samarbejdspartnere samt medlemmer.
Tak for - på nøjagtig dato - 10 lærerige og gode år som formand for Kunstforeningen.
Jeg ønsker det bedste for Galleriet, Helle og Jørgen og den nye bestyrelse.
Carsten Kjær
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