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Antal medlemmer
Foreningen har fået 19 nye medlemmer i 2018 og 3 medlemmer, der starter 01.01.2019. Det er
bestyrelsen meget glade for og stolte af. Der er per 31.12.2018 183 medlemmer i Kunstcirklen,
hvilket svarer til antallet 31.12. sidste år. Fordelingen var 21. juni 2018 som følger:
Rådhusfunktion (Rådhuset + T-12): 97 medlemmer, ansatte udenfor rådhuset: 49 medlemmer og
tidligere ansatte – nu pensionister: 37 medlemmer.
Bestyrelsen drøfter løbende initiativer i forhold til at øge antallet af medlemmer blandt alle
ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. Bestyrelsen er åben for ideer fra ledelse og medarbejdere
mht., hvordan medlemstallet kan øges yderligere.
Det er fortsat vigtigt, at ledelse og ansættelsesudvalg omtaler mulighed for medlemskab i
Kunstcirklen som et personalegode.
Medlemmerne selv er i øvrigt foreningens ambassadører. Bestyrelsen opfordrer alle til at fortælle
om Kunstcirklen, især når der ansættes nye, når der er ferniseringer, udflugter og
generalforsamling og – ikke mindst – når man som medlem vinder kunst. Alle er velkomne til at
tage nye som gamle kollegaer med til fernisering.
Bestyrelsen 2018
Formand
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Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
Suppleant
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Eva Ørum
Thor Skrumsager Hansen
Jonna Helleshøj
Carsten Borregaard
Gitte Gregersen
Marianne Knudsen
Bo Guttmann
Marianne U. Brink
Ingrid Tofte Vardrup
Gitte Hedelund

CMP
CMP
CSI
CAE
CPKS
CSI
CMP
CUP (pensionist)
CSI
CUP

Såvel bestyrelsesmedlemmer som -suppleanter arbejder på lige vilkår.
Udstillinger, ferniseringer og udflugter m.m.
Udstillinger og ferniseringer på Lyngby Rådhus
I alt 6 udstillinger og ferniseringer på Lyngby Rådhus, 5. sal. God stemning, vin, vand og snack til
ferniseringerne. Der kommer ca. 15-20 personer per gang inkl. bestyrelsesmedlemmer.
Kunstnerne inviteres til at deltage på ferniseringen ved deres udstilling. Bestyrelsen lægger vægt
på, at kunstnerne kan deltage til ferniseringerne og fortælle om deres arbejdsmetoder og
inspirationer. Der er til lejligheden købt en buket blomster til den medvirkende kunstner.
Alle får besked om ferniseringer og udflugter via de sædvanlige kanaler (LyNet, Kunstcirklens
hjemmeside eller mail til dem, der ikke har adgang til LyNet). Årets program for ferniseringer er
desuden sendt ud med invitation til denne generalforsamling. Alle ferniseringer er kl. 15.45 på 5.
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sal på Lyngby Rådhus. Vi skifter mellem tirsdage og onsdage. Bestyrelsen opfordrer alle
medlemmerne til at notere datoerne for ferniseringerne ind i jeres kalendere.
Ved en udstillings ophør er der i 2018 købt for ca. 5.000 kr. (I 2019 sættes dette op til ca. 6.000
kr) Indkøbte værker placeres forskellige steder - på Rådhuset eller Toftebæksvej 12 resten af
året frem til udstilling af indkøbte værker.
Udflugter
Den 12. september var der tur til udstilling om Jens Hages tegninger og akvareller på Nivågård.
Egen transport til museet, hvor der var booked en rundvisning. Efterfølgende var der mulighed
for en hyggelig drink eller spisning i cafeen. 15 deltagere. Egenbetaling.
Ingen tur til Sophienholm i 2018.
15. januar 2019 har der været tur til Det Blå Hus i Sorgenfri – Bjørn Wiinblads Hus. 25 deltagere
på en meget spændende rundvisning i hans hus og værksted. Egen transport og egen betaling.
Øvrigt arbejde/aktiviteter
 Bestyrelsens galleribesøg 2018: Kunst for alle, Otto Busses Vej, gamle DSB-haller og
galleribesøg i Køge. Ved galleribesøg/messer køber bestyrelsen de øvrige kunstværker,
der senere udloddes på generalforsamlingen.


Reklame for Art Copenhagen – fribilletter til medlemmerne.



Gratis adgang til Sophienholm med personalekortet er bekræftet af Sophienholm og
noteret som et personalegode på LyNet. Hvis ansatte ikke har et personalekort, kan
fremvisning af seneste lønseddel anvendes. Dette tilbud er så desværre ikke en
mulighed for foreningens medlemmer, der er gået på pension.



Reklame for kunstudstilling med billedhugger Stine Ring (fra Rådvad) på kommunens
fort i Hjortekær (Fortun Fortet).



Deltagelse i LyNets julekalender med 2 spørgsmål, hvor CPKS havde udformet det ene
af spørgsmålene inkl. donation af præmien, mens bestyrelsen havde formuleret det
andet og donerede to fribilletter til Louisiana.



Deltagelse i kurser om etablering af kommunens nye hjemmeside – herunder krav om ny
hjemmeside også for Kunstcirklen. Med efterfølgende forberedelse af ”nye sider” til ny
hjemmeside.

Indkøb
Der er købt kunst for ca. 95.000 kr. Der er 41 medlemmer, der kan få et kunstværk efter generalforsamlingen ved efterfølgende lodtrækning. Kunstværker og kunstnere fremgår af liste
fremsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Kunstnerne kan findes på nettet, hvor man kan læse om deres kunst, eventuelle omtaler og
værkernes prisniveau.
Kommunikation
Kunstcirklen skal som nævnt lige som resten af organisationen have ny hjemmeside. Bestyrelsen
arbejder på sagen. Der vil være tale om en forenkling. Den nye hjemmeside forventes at
indeholde en kalender og nyheder. Indmeldelsesblanket vil kunne findes via hjemmesiden.
Nederst på LyNet er der direkte link til Kunstcirklens hjemmeside: http://www.kunstcirklen.ltk.dk/
Invitationer til ferniseringer, udflugter og generalforsamling annonceres på LyNet. Bestyrelsen
opfordrer medlemmerne til at printe ud og hænge op ved fx kaffemaskinen. Medlemmerne er
som tidligere sagt ambassadører. Invitationer kommer fortsat også ud via mail til de medlemmer,
der ikke har adgang til LyNet.

RÅDHUSET • LYNGBY TORV 17 • 2800 KGS. LYNGBY • KUNSTCIRKLEN@LTK.DK• WWW.KUNSTCIRKLEN.LTK

Som medlem skal man selv give besked til bestyrelsen, når man ikke længere af forskellige
årsager har adgang til LyNet!
Indmeldelsesblanket og Kunstcirklens “gule plakat” står fremme på 5. sal, Lyngby Rådhus.
Bestyrelsen opfordrer alle til at tage en gul plakat og hænge op, så alle – især nyansatte og nye
medlemmer - kan se, I er medlemmer.
Domænet ”KunstcirklenLTK” til Facebook er sikret. Der er pt ikke arbejdet videre med dette
medie. Emnet drøftes fortsat med fokus på, hvad foreningen vurderes at få ud af indsatsen.
Fremtidsplaner 2019
 Bestyrelsen undersøger foreningens muligheder efter udflytning fra Lyngby Rådhus.
 Bestyrelsen arbejder på foreningens formål og forenkling af arbejdsgange for at spare
ressourcer.
 Der er i 2019 fastlagt 5 udstillinger på Lyngby Rådhus, 5. sal. ud over foreningens egen
netop afholdte udstilling. Kunstnerne skal i 2019 som noget nyt primært selv stå for
ophængningen. Den første fernisering er i uge 12 den 20. marts. Kom og vær med!
 Årets 2 udflugter er ikke fastlagte endeligt, hverken tid eller sted. Der arbejdes på tur til
Kunstnernes Hus, Classensgade på Østerbro. Sidste destination står fortsat åben.
 Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for et øget tilskud fra vores arbejdsgiver.
Tilskuddet har ikke været reguleret siden 2010.
Tak
Tak til:
 Udstillingsteam med ophængning af kunst: Ole Dam Mortensen (CMP), Jacob
Lundgaard (CJSI), Johan Hegelund (CAE, der gerne fortsætter i udstillingsteamet som
pensionist)
 Conny Christophersen, CPKS (foreningens web-redaktør)
 Ulla Petersen, CJSI (hjælp til nyheder til alle på LyNet)
 Kantinen
 Betjentstuen
 Værkstedet
 Hanne Sinding m.fl. i personaleafd. (til- og afmelding) og
 Revisorerne
Tak til vores arbejdsgiver for det årlige tilskud på 15.000 kr. i 2018.
Og jeg siger tak for årets fantastiske samarbejde i bestyrelsen. Alle er med til arbejdet på
forskellig vis. Tak for den altid gode og muntre stemning, der er med til også at gøre det sjovt at
deltage i arbejdet med at give ansatte i kommunen et spændende og udbytterigt fællesskab på
tværs af organisationen om kunst.
Generalforsamlingens behandling af beretningen
Beretningen overgives til generalforsamlingens behandling – herunder er spørgsmål og
bemærkninger velkomne.

Formand: Eva Ørum
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