REFERAT
Kunstcirklens generalforsamling 2019
12. marts 2019 kl. 15.45
Kantinen Lyngby Rådhus
Ad 0
Formanden Eva Ørum bød velkommen og foreslog Jacob Lundgaard som dirigent.

Ad 1 Valg af dirigent
Jacob Lundgaard blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Ad 2 Bestyrelsens beretning for 2018
Beretningen er lagt på hjemmesiden: www.kunstcirklen.ltk.dk

Resume
Formålet er at fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings- og
museumsbesøg, vandreudstillinger og bortlodning af indkøbte kunstværker. Der er god og stabil interesse
for medlemskab 183 medlemmer pr. 31/12 2018. Vi har fået 19 nye medlemmer i 2018 og 3, der er meldt
ind pr. 1/1 2019. Foreningen er støttet af kommunalbestyrelsen med ca. 15 % af den sum, der købes
kunst for. Bestyrelsen har løbende drøftelser omkring initiativer i forhold til at øge medlemstallet. Det er
fortsat vigtigt, at ledelse og ansættelsesudvalg omtaler mulighed for medlemskab i Kunstcirklen som et
personalegode.
Den gule plakat vil forsat hænge som reklame for foreningen. Alle medlemmer er naturligvis meget
velkomne til at tage potentielle nye medlemmer med til fernisering, så de kan få et indtryk af
personaleforeningens virke. Alle nyhedsbreve lægges på Kunstcirklens hjemmeside.

Forplejningskonto 98800
Bestyrelsen har været i dialog med organisationen om foreningens forplejningskonto til
bestyrelsesmøder, ferniseringer og generalforsamling. I 2018 har bestyrelsen indgået en aftale med
kantinen for at udnytte ressourcerne optimalt.

Ferniseringer i 2018
16. januar
20. marts
2. maj
19. juni
22. august
9. oktober

Indkøbte værker
Erik Nørgaard Gravesen og Karin Sauer
Eva Kock
Dirk Günther
Marie Louise Otte og Hanne Julie
Blandet fotokunst, Herlev fotoklub.

Bestyrelsen overvejer stadig at ændre på ferniseringerne, da der kun kommer 15-20 medlemmer hver
gang, hvoraf de 8-10 er bestyrelsen. Der er i 2017 og 2018 gjort forsøg med, at kunstnerne giver 10%
rabat til medlemmer, der køber kunst under selve ferniseringen, for at fremme deltagerantallet. Dette
initiativ fortsætter i 2019. Der købes af udstillerne gennemsnitlig for kr. 5.000 pr. udstilling. I 2019 sættes
dette beløb op til kr. 6000.
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Sophienholm-turen
Der var desværre ingen tur til Sophienholm i 2018.

Udflugt til Nivågård
Den 12. september var der tur til Nivågård, hvor deltagerne efter egen transport til museet fik
rundvisning i udstillingen med Jens Hages karakteristiske, humørfyldte karikaturtegninger. Efterfølgende
blev en del medlemmer til spisning i museets hyggelige café.

Udflugt til Det Blå Hus, Bjørn Wiinblads Hus.
Den 15. januar var der tur til Bjørn Wiinblads fine, gamle hus. 25 deltagere fik en fantastisk spændende
rundvisning.

Bestyrelsens galleribesøg 2018
Besøg af Lars Nilsson fra Storbritannien
Kunst for alle, Otto Busses Vej, gamle DSB-haller. Galleribesøg i Køge.
Ved galleribesøg/udstillinger køber bestyrelsen de øvrige kunstværker, der udloddes på
generalforsamlingen.
Derudover var der også i 2018 gratis billetter til medlemmerne for selv at tage til kunstmessen Art Nordic
i Øksnehallen. Husk stadig, at der er gratis adgang til Sophienholm med personalekort eller seneste
lønseddel.
Reklame for kunstudstilling med billedhugger Stine Ring (fra Rådvad) på kommunens fort i Hjortekær
(Fortun Fortet).
Deltog i Lynets julekalender i december 2018.
Formanden og sekretæren har været med i arbejdet til Kunstcirklens nye hjemmeside under LTKdomænet.

Bestyrelsens indkøb
Der er købt kunst for ca. 95.000 kr. Der er 41 medlemmer, der kan få et kunstværk efter
generalforsamlingen ved den efterfølgende lodtrækning.
Vi har købt værker af:
Jens Bohr, Morten Skovmand, Karin Sauer, Erik Nørgaard Gravesen, Gitte Valentiner-Branth, Tina Hee,
Karin Patricia Jensen, Anders Raad Glas, Christian Bruun, Bellis Møller, Eva Koch, Dirk Günther, Randi
Jeppesen, Evelyn Christensen, Marie-Louise Otte, Hanne Julie, Lisbeth Holst Gundersen, Susanne
Gredsted, Helle Duus Weiss, Søren Dujo Løvstrøm, Dupont-art, Merete Roy, Filica Lysfalk, Lotte Birkholm
Larsen, Andrea Givskov, Birgitte Fylking, Søren D. Andersen.
I 2019 har bestyrelsen fastlagt 6 udstillinger heraf vor egen med den indkøbte kunst. Bestyrelsen vil i
2018 arbejde på at fastholde og skaffe nye medlemmer. Bestyrelsen opfordrer til at alle arbejder på at
skaffe nye medlemmer.
Bestyrelsen vil gerne rette en tak til udstillingsteamet: Ole Dam Mortensen, Jacob Lundgaard, Johan
Hegelund, Conny Christoffersen, Ulla Petersen, Hanne Sinding og til kantinen, betjentstuen og værkstedet
for deres uvurderlige hjælp. Tak til arbejdsgiver for 15.000 kr. i 2018.
Og til sidst en tak for et fantastisk godt 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.
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Planlagte arrangementer i 2019
12. marts - Generalforsamling med udlodning af kunstværker
20. marts - 3. maj - Steen Malberg
7. maj – 21. juni - Jens Trapp Jeppesen
26. juni - 16. august - Lykke Bellum og Frolov smykker
20. august - 4. oktober - Birgitte Fylking
9. oktober - 29 november - Claus Carstenskjold Larsen
Ferniseringer er altid kl. 15.45 på 5. sal Lyngby Rådhus.
Udflytning fra Rådhuset indebærer ændringer for udstillingerne. Herom mere senere.
Kunstcirklens hjemmeside: www.kunstcirklen.ltk.dk
Beretningen blev godkendt ved akklamation.

Ad 3 Regnskab for 2018
Det reviderede regnskab blev forelagt af kasserer Jonna Helleshøj.
Regnskabet er lagt på Lynet og på Kunstcirklens hjemmeside, samt uddelt på generalforsamlingen.
Der har været indtægter for kr. 102.780 og udgifter for samme beløb.
Aktiver pr 31.12.2018: 10.180,51 kr. Årets resultat: -2.788,28 kr.
Regnskabet blev godkendt akklamation.

Ad 4 Fastsættelse af kontingent 01.04.2019 - 31.03.2020
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 40 pr. md. Forslaget blev godkendt.

Ad 5 Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Ad 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt revisorer
a.
b.

c.

d.
e.
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Kasserer Jonna Helleshøj er på valg. Genopstiller gerne. Jonna blev genvalgt ved akklamation.
Bestyrelsesmedlemmerne Carsten Borregaard og Marianne Knudsen. Begge genopstiller gerne.
Næstformand Thor Skrumsager Hansen ønsker at stoppe et år før tid. Bestyrelsen foreslår suppleant
Gitte Hedelund til nyt bestyrelsesmedlem i ét år. Carsten og Marianne blev genvalgt. Gitte H. blev
valgt for 1 år.
Suppleanterne Marianne Uhre Brink, Gitte Hedelund og Ingrid Tofte Vardrup er på valg. Marianne og
Gitte ønsker at genopstille. Ingrid ønsker at træde ud. Da Gitte Hedelund blev valgt som
bestyrelsesmedlem skal der findes en suppleant mere. Bestyrelsen foreslår Kirsten Diernisse fra
handicapafdelingen CSI. Endvidere ønskede Lotte Bülow Max fra CAE også at stille op. Marianne UB,
Kirsten og Lotte blev alle valgt.
Revisor Inge Jægerfeld Kristoffersen er på valg og genopstiller gerne. Inge blev genvalgt.
Revisorsuppleant Søren Korntved er på valg og genopstiller gerne. Søren blev genvalgt.

Ad 7 Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.

Ad 8 Dirigenten
Jacob Lundgaard takkede for god ro og orden. Herefter sluttede generalforsamlingen og foreningsmødet
overgik til udlodning af indkøbte værker.

Referent:

Dirigent:

Bo Guttmann

Jacob Lundgaard

D. 12.03.2019

D. 12.03.2019
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