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Personaleforeningen Kunstcirklen har til sommer 2020 eksisteret i 30 år som et personalegode
for alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune - og ansatte, der er gået på pension fra LyngbyTaarbæk Kommune.
Antal medlemmer
Antallet af medlemmer er vigtigt for foreningens økonomi og for foreningens virke.
Foreningen har fået 16 nye medlemmer i 2019 (19 nye i 2018) og 4 medlemmer, der er startet
01.01.2020 (3 nye i 2019). Det er bestyrelsen meget glade for og stolte af.
Der er 178 medlemmer i Kunstcirklen per 31.12. 2019. Med de 4 nye per 1.1. 2020 er der således 182 medlemmer. Til sammenligning var der 183 medlemmer 31.12. 2018. Det går op og ned
omkring de 180 medlemmer. Bestyrelsen holder øje med tallet løbende gennem året, idet medlemstallet er et fast punkt på dagsordenen, når bestyrelsen har møder.
Fordelingen blandt medlemmerne var 31.12. 2019 som følger:
 Rådhusfunktion (Rådhuset + T-12): 93 medlemmer (97 i 2018),
 Ansatte udenfor rådhuset: 49 medlemmer (49 i 2018) og
 Tidligere ansatte – nu pensionister: 36 medlemmer (37 i 2018).
Stort set den samme fordeling, der blev registreret juni 2018.
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 vigtigt, at ledelse og ansættelsesudvalg – både internt og eksternt - omtaler mulighed for
medlemskab i Kunstcirklen som et personalegode.
Alle medlemmer er foreningens ambassadører. Bestyrelsen opfordrer alle til at fortælle om
Kunstcirklen. Især når der:
 ansættes nye,
 er udflugter,
 afholdes generalforsamling og – ikke mindst –
 når man som medlem vinder kunst ved udlodningen efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen 2019
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Eva Ørum
Bo Guttmann
Jonna Helleshøj
Carsten Borregaard
Gitte Gregersen
Marianne Knudsen

CUPB (adm.)
CTMB (adm.)
CSI (pensionist)
CAE (ekstern)
CPKS (Stadsbibl.)
CSI (adm.)
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Bestyrelsesmedlem
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Gitte Hedelund
Marianne U. Brink
Kirsten Diernisse
Lotte Bülow Max

CUP (adm.)
CUP (pensionist)
CSI (adm.)
CAE (ekstern)

Såvel bestyrelsesmedlemmer som -suppleanter arbejder på lige vilkår.
Fremtidsplaner 2020
 Nyt udstillingssted til årets udstillinger
 Ingen ferniseringer i forbindelse med åbning af årets udstillinger
 5-7 udstillinger i Gallerigangen på Stadsbiblioteket
 Udflugter for medlemmerne
 Ansøgning om tilskud til årets aktiviteter
Bestyrelsen fik i maj 2019 direktionens godkendelse til at undersøge foreningens muligheder for
udstillinger i Gallerigangen på Stadsbiblioteket på grund af planerne om udflytning af ansatte fra
Lyngby Rådhus, når renoveringen af Lyngby Rådhus går i gang. Dette emne har optaget bestyrelsen de seneste 3 år. Nu bliver et nyt sted til foreningens udstillinger en realitet. Bestyrelsen har
indgået aftale med Stadsbiblioteket om et midlertidigt udstillingssted i en periode og om at stå for
udstillinger i Gallerigangen i Stadsbiblioteket lige til højre for hovedindgangen. Årets første
udstilling på Stadsbiblioteket starter her den 17. marts 2020. På trods af at udflytningen af administrationen i efteråret 2019 er udskudt fra 2020 til 2021, starter foreningen nu på denne nye
ordning. Bestyrelsen har været i dialog med Stadsbiblioteket siden februar 2019 og har planlagt
sceneskiftet som en realitet siden august 2019. Det betyder, at bestyrelsen nu i ro og mag kan få
udstillinger på den nye lokation op at køre, inden den planlagte udflytning af ansatte i Lyngby
Rådhus går i gang. Denne mulighed er bestyrelsen meget glad for. Vi ser frem til spændende udstillinger i smukke omgivelser. I løbet af året, når der indkøbes ny kunst, vil de indkøbte værker
blive hængt op og stillet ind i montrerne på reposen på 5. sal på Lyngby Rådhus.
Bestyrelsen har besluttet, at der i 2020 ikke vil blive afholdt ferniseringer med vin og snack eller
oplæg fra kunstnere i Gallerigangen på Stadsbiblioteket. Bestyrelsen ser tiden an og overvejer
ressourcetrækket til afholdelse af ferniseringer. På dagen for hver udstillings start i 2020 kan
medlemmer, der har lyst, dog forvente at møde bestyrelsen i Gallerigangen på Stadsbiblioteket
mellem kl. 15.30 og 15.45, hvor bestyrelsen selv kigger på udstillingen og overvejer køb af kunstværk. Så kom endelig på Stadsbiblioteket den dag udstillingen starter!
Der bliver i 2020 fastlagt 6 udstillinger på Stadsbiblioteket ud over foreningens egen netop
afholdte udstilling her på Lyngby Rådhus med indkøbte værker fra 2019. Kunstnerne skal i 2020
fortsat primært selv stå for ophængningen i de nye omgivelser. Det er bestyrelsen, der er ansvarlig for udstillingerne i Gallerigangen på Stadsbiblioteket. Liste over ”Årets udstillinger” er vedlagt
invitationen her til generalforsamlingen, så alle medlemmer har mulighed for at se hvornår og
med hvilken kunstner, der udstilles - forhåbentlig til glæde, forundring eller forargelse for så mange af medlemmerne som muligt. Alle kan også se listen på Kunstcirklens hjemmeside og der vil
blive sendt mails til pensionister og lagt nyheder på Kompasset om udstillingerne som altid. Vi vil
fortsat gøre en aktiv indsats for at få alle ansattes opmærksomhed rettet mod udstillingerne og
de aktuelle kunstnere.
Husk også, at der er gratis adgang for ALLE ansatte til Sophienholm med personalekortet. Det er
noteret som et personalegode på Kompasset. Hvis ansatte ikke har et personalekort, kan fremvisning af seneste lønseddel anvendes. Dette tilbud er desværre ikke en mulighed for foreningens medlemmer, der er gået på pension.
Hele årets udflugter er ikke endeligt fastlagte, hverken tid eller sted. Første udflugt efter generalforsamlingen går til Bjørn Wiinblads hus den 31. marts 2020. Invitation kommer snarest. Andre
destinationer står fortsat åbne.
Bestyrelsen vil også som altid søge tilskud til Kunstcirklen fra vores arbejdsgiver. Tilskuddet, som
vi har fået tildelt i 29 år, har lydt på 15.000 kr. siden 2010.
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Udstillinger, ferniseringer, udflugter m.m.
I 2019 har der været i alt 6 udstillinger og ferniseringer på Lyngby Rådhus, 5. sal. God stemning,
vin, vand og snack til ferniseringerne. Den sidste i december 2019 med gløgg og småkager samt
blandede vand. Frugten glemte vi desværre at tage frem. Der kommer generelt ca. 15 – 20 personer per gang inkl. bestyrelsesmedlemmer. Kunstnerne har været inviteret til at deltage på ferniseringen ved deres udstilling. Der har til lejligheden været indkøbt en buket blomster til den eller
de medvirkende kunstnere.
Den 15. januar 2019 var der tur til Det Blå Hus i Sorgenfri – Bjørn Wiinblads Hus med rundvisning kl. 16.30. 25 deltagere på en meget spændende rundvisning i hans hus og værksted. Egen
transport og betaling på 125 kr. Stor succes også med hensyn til udsolgte pladser. Jeg tror, det
tog et døgn, så var de 25 pladser væk. Derfor prøver vi igen i år :-).
Den 12. juni 2019 var der arrangeret tur til Kunstnerhuset i Classensgade kl. 16-18.15. ”Rundvisning”, vin og snacks. Egen transport og betaling på 80 kr. Der kunne deltage 30 personer. Der
var desværre for få tilmeldte, så turen blev aflyst.
Den 22. januar 2020, kl. 17 var der planlagt nytårstur til 50 kr. til Kastrupgårdsamlingen med
rundvisning kaffe/vin og kage. Der var egen transport. Invitationen var vedlagt et forslag til rejsetid og -rute, en artikel fra Politiken og folder fra museet om stedet. Der kunne deltage 25
personer. Turen blev desværre aflyst. Der var for få tilmeldte. Der var 72, der havde set nyheden
på Kompasset. Nyheden blev lagt på den 10. januar som topnyhed med deadline for tilmelding
den 15. jan. Deadline blev på Kompasset forlænget til den 16. januar. Mail til pensionisterne blev
sendt ud den 15. januar. Ca. halvdelen af de tilmeldte var pensionister.
Bestyrelsen går i tænkeboks med hensyn til, hvordan foreningen får flere deltagere med på udflugterne. Gode forslag modtages gerne!
Bestyrelsen har givet besked om ferniseringer og udflugter via de sædvanlige kanaler (nu Kompasset i stedet for det tidligere intranet eller mail til dem, der ikke har adgang til Kompasset).
Årets program for ferniseringer og udstillinger blev sendt ud med invitationen til generalforsamling 2019, så alle har haft mulighed for at booke sig selv i egen kalender for hele året. Alle ferniseringer har været afholdt kl. 15.45 på 5. sal på Lyngby Rådhus. Vi har skiftet mellem tirsdage
og onsdage.
Ved hver udstillings ophør blev der i 2019 købt for ca. 6.000 kr. Indkøbte værker gennem årets
løb har været placeret forskellige steder frem til udstilling af indkøbte værker – primært på Rådhuset men også på Toftebæksvej 12.
Bestyrelsens galleribesøg 2019: Corner på Sophienholm, Kunst for alle, Otto Busses Vej, gamle
DSB-haller, Rådvad, Gladsaxe, Kunstnergaden Rørholmsgade, Edition Copenhagen på Christianshavn osv. Dertil et besøg fra England med primært litografier og besøg af en bronzeskulptør.
Ved galleribesøg/messer køber bestyrelsen de øvrige kunstværker, der senere udloddes efter
generalforsamlingen.
Formanden deltager og har i flere år deltaget i arbejdsgruppe om ”Kunst og inventar” i forbindelse med rådhusrenoveringen. I den forbindelse har formanden blandt andet foreslået nyt ophængningssystem, der kan gøre det lettere at få hængt malerier op.
Indkøb
Der er i 2019 købt kunst for ca. 95.000 kr. Der er 32 medlemmer, der ved efterfølgende lodtrækning efter generalforsamlingen kan få et kunstværk med hjem. Kunstværker og kunstnernavne
fremgår af listen fremsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Kunstnerne kan
findes på nettet.
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Kommunikation generelt
Bestyrelsen er stolte af den nye hjemmeside for Kunstcirklen. Indmeldelsesblanket, bankkontonummer til eventuel betaling af kontingent, vedtægter og siddende bestyrelsesmedlemmer kan
findes her ud over oplysninger om udstillinger, udflugter, generalforsamling m.m.
På Kompasset er der under Personalegoder direkte link til Kunstcirklens hjemmeside:
https://kunstcirklen.ltk.dk/
På Kompasset, der kun kan ses og anvendes af ansatte – ikke pensionister, er der oprettet en
såkaldt ”Arbejdsgruppe”, der hedder Kunstcirklen. Den er under udvikling. Pt. er den set af 9
(20.2.2020), og der er 8 medlemmer i gruppen:-). Kig efter den og tilmeld jer til gruppen. Mange
tak! Gruppen gør kommunikation til ansatte lettere og mere målrettet. Bestyrelsens nyheder vil
fortsat figurerer som topnyheder på Kompasset, når dette er relevant.
Invitationer til udflugter og generalforsamling samt information om udstillinger annonceres på
Kompasset. Bestyrelsen opfordrer alle til at printe invitationerne/informationerne ud og lægge
synligt på eget bord eller hænge op ved fx kaffemaskinen. Medlemmerne er som sagt ambassadører.
Der kommunikeres via en mailgruppe til pensionister i foreningen og til andre ansatte, der ikke
måtte have adgang til Kompasset.
Alle ansatte skal, når de vælger at gå på pension, HUSKE at oplyse ny mailadresse og HUSKE
selv at fortsætte indbetalingerne - fx med en fast overførsel, hvis de ønsker at fortsætte som
medlem i foreningen. Et hjertesuk, som jeg forventer, vores kasserer også vil komme med. Der
bliver brugt meget tid på at finde frem til medlemmer, der er gået på pension, og som ikke aktivt
har meldt sig til eller fra foreningen, og som samtidigt ikke har indbetalt kontingent.
Indmeldelsesblanket og Kunstcirklens “gule plakat” er tilgængelig på et af de små borde på repos
på 5. sal, Lyngby Rådhus. Plakaten kan printes ud fra den nye ”Arbejdsgruppe”, til ophæng og
dermed reklame for personalegodet eller til uddeling til nye eller gamle kollegaer, der viser interesse for foreningen og som gerne vil være medlem.
Domænet ”KunstcirklenLTK” til Facebook er fortsat sikret. Der er ikke arbejdet videre med mulighederne på dette medie.
Tak til:








Conny Christophersen og Bo Guttmann, for udarbejdelse af ny hjemmeside
Ulla Petersen og Signe Ortved Krølner, for hjælp til nyheder til alle på LyNet/Kompasset
Kantinen, for lækkerier til ferniseringer og bestyrelsesmøder
Betjentstuen, for hjælp - især når der kommer kunstnere til Rådhuset
Værkstedet, for hjælp til grå kasser, lys og andre praktiske gøremål
Hanne Sinding, Susanne Olsson m.fl. i personaleafd. for styr på til- og udmeldinger og
Revisorerne, der tager deres tørn særligt i januar og februar måned.

Tak til vores arbejdsgiver for det årlige tilskud på 15.000 kr. i 2019. Bestyrelsen søgte om ekstra
midler til afholdelse af et jubilæumsarrangement sommeren 2020, men kom ikke igennem med
det.
Og til slut vil jeg sige tak for årets store arbejde i bestyrelsen. Alle er med – mere eller mindre afhængig af egne arbejdsopgaver i perioden. Stor tak til bestyrelsen for den altid gode og muntre
stemning, der er med til at gøre det sjovt at deltage i arbejdet med at give ansatte i kommunen
mulighed for at deltage i et spændende og udbytterigt fællesskab på tværs af organisationen.

Beretningen overgives til generalforsamlingens behandling – herunder er spørgsmål og bemærkninger velkomne.
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Formand: Eva Ørum
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