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Personaleforeningen Kunstcirklen har til sommer 2022 eksisteret i 32 år som et personalegode
for alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune - og ansatte medlemmer, der går på pension fra
Lyngby-Taarbæk Kommune.
Antal medlemmer
Antallet af medlemmer er vigtigt for foreningens økonomi og for foreningens virke. Alle medlemmer er foreningens ambassadører i bestyrelsens øjne. Alle bedes fortælle om Kunstcirklen. Især
når der:
 ansættes nye,
 er udflugter med Kunstcirklen,
 afholdes generalforsamling og – ikke mindst –
 når man som medlem vinder kunst ved udlodningen efter en generalforsamling.
Der er 166 medlemmer i Kunstcirklen per 01.01.2022.
Desværre et fald på ca. 8 medlemmer på ca. et år. Dette understreger den tendens på tilbagegang i medlemstallet, der er sket jævnt over de seneste 10-14 år fra ca. 210 medlemmer. Vi vil
meget gerne være flere i foreningen.
Der er god opbakning til foreningens virke fra direktionens side. Støtten er udtrykt ved, at bestyrelsen de næste par år ikke skal ansøge om økonomisk støtte hvert år, men blot får den tildelt i
form af 15.000 kr. Bestyrelsen siger på forhånd 1.000 tak for støtten og opbakningen.
Corona og administrationens udflytning fra Lyngby Rådhus til T12 (Toftebæksvej 12) har naturligvis givet foreningen nye udfordringer og opgaver. Samtidigt har foreningen ikke kunnet afholde
alle udflugter, og den sædvanlige fernisering ved udstillingernes start er ikke viderebragt til den
nye udstillingslokalitet; Gallerigangen på Stadsbiblioteket. Corona og flytning giver og har også
givet forskellige udfordringer med afholdelse af generalforsamling og senest mulighed for gennemsyn af indkøbte værker. Bestyrelsen håber, at disse udfordringer ikke er årsag til det faldende medlemstal.
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Eva Ørum
Bo Guttmann
Jonna Helleshøj
Carsten Borregaard
Gitte Gregersen
Marianne Knudsen
Gitte Hedelund
Marianne U. Brink
Kirsten Diernisse
Bente Wind-Hansen
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CTMB (adm.)
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CPKS (Stadsbibl.)
CSI (adm.)
CUP (adm.)
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CSI (adm.)
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Såvel bestyrelsesmedlemmer som -suppleanter arbejder på lige vilkår.
I forlængelse heraf vil jeg også her i beretningen nævne vores revisorer gennem rigtigt mange år.
Revisorer 2021
Revisor
Kirsten Skyhøj
CSI (pensionist)
Revisor

Inge Jægerfeld Kristoffersen

Revisorsuppleant

Vakant

CUPB (pensionist)

Fremtidsplaner 2022
Der er fortsat fokus på foreningens virke med hensyn til udstillinger og udflugter med corona på
bagsmækken. Derudover arbejder bestyrelsen på, hvordan foreningen bliver mere synlig på alle
etager, især i de nye omgivelser både på T12 og T8, men også i den eksterne del af
organisationen på skoler, institutioner, plejehjem, driften osv. Hvis der er ideer til synlighed også i
de eksterne lokaliteter, hører bestyrelsen gerne om dem. Skriv til formanden eller til:
kunstcirklen@ltk.dk
Udstillinger og udflugt 2021
I 2021 har der været 5 udstillinger i Gallerigangen på Stadsbiblioteket. Udstillingsvirksomheden
har fortsat været berørt af corona-nedlukning. To af udstillingerne måtte udskydes fra 2020 og
udstillingerne kom først i gang i februar 2021.
Bestyrelsen finder de nye omgivelser i Gallerigangen meget velegnede til vores udstillinger. Det
er kunstnerne selv, der hænger op og nedtager deres værker. Udstillingerne er forhåbentlig til
glæde for Stadsbibliotekets brugere og ansatte i det daglige. Bestyrelsen håber også, at ansatte
både på T12 og T8 og i de eksterne områder som skoler, institutioner, plejehjem, driftspladser
m.v. og alle foreningens pensionister har mulighed for at kigge derned. Biblioteket har åbent
tidligt og silde:
 Mandag-torsdag kl. 8-20
 Fredag kl. 8-18
 Lørdag-søndag kl. 9-15
Bestyrelsen fik i sensommeren 2021 arrangeret udflugt til Ordrupgaard, der viste Tal R. Der var
bestilt rundvisning og der var efterfølgende mulighed for besøg i museets cafe. En tur med stor
succes og samvær for deltagerne – og uden corona.
Indkøb
Der er i 2021 købt kunst for ca. 92.000 kr. Der er 37 medlemmer, der ved lodtrækning efter generalforsamlingen kan få et kunstværk med hjem. Navne på kunstværker og kunstnernavne fremgår af listen fremsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Kunstnerne kan findes
på nettet.
Listen over indkøbte værker er i denne omgang blevet sendt ud i en første udgave og en anden
udgave med og uden fotos - af praktiske og tidsmæssige årsager.
Indkøbene i 2021 blev i år presset sammen til 2. halvår pga. corona, hvilket betød, at bestyrelsen
virkeligt har haft et usædvanligt travlt efterår.
Kommunikation generelt – herunder Arbejdsgruppen Kunstcirklen på Kompasset
Bestyrelsen har i 2021 ikke foretaget ændringer som sådan i kommunikationsformen i forbindelse
med foreningens virke.
På Kompasset er der under Personalegoder direkte link til Kunstcirklens hjemmeside:
https://kunstcirklen.ltk.dk/
På Kunstcirklens hjemmeside, der er tilgængelig for alle, findes indmeldelsesblanket, bankkontonummer til eventuel betaling af kontingent, vedtægter og siddende bestyrelsesmedlemmer.
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Hjemmesiden Kunstcirklen kan googles. Vær opmærksom på, at der desværre også findes en
”kunstcirkel” i Herning.
OBS for ansatte
På Kompasset under Arbejdsgrupper kan du som ansat i kommunen tilmelde dig Arbejdsgruppen
Kunstcirklen. Der er pt. 40 medlemmer og der er 71 ansatte inviterede, så der er plads til forbedring :-). Hermed en kraftig opfordring til som ansat medlem at melde dig ind i denne gruppe,
hvor der ind i mellem lægges nyheder fra verden omkring os. Disse nyheder løftes IKKE op som
en topnyhed på Kompasset. Nyheden bliver dermed ikke synlig på ”forsiden” af Kompasset for
alle. Som medlem af arbejdsgruppen vil du modtage en notifikation via Kompasset, når der er nyt
i arbejdsgruppen.
ALLE ansatte kan desuden lægge nyheder op i denne gruppe. Der har fx været nyheder om:
 Åbne døre i Atelierhusene i Søborg 12. sep. 2021,
 Åbne døre i Lyngby i maj 2021
 Kunst i København i påskeferien 2021
 Udstilling på Sophienholm 2020-2021
HUSK: Alle ansatte medlemmer skal, når de vælger at gå på pension – eller af andre årsager
stopper på jobbet, HUSKE at oplyse bestyrelsen om ny mailadresse og HUSKE selv at fortsætte
indbetalingerne - fx med en fast overførsel, hvis de som pensionist ønsker at fortsætte som
medlem i foreningen.
OBS for pensionister
Der kommunikeres via en mailgruppe til foreningens medlemmer, der er gået på pension og til
andre ansatte, der ikke måtte have adgang til Kompasset. Bestyrelsen er 100% afhængig af, at
man som ansat selv oplyser om ny mailadresse, når man går på pension. Det er et stort arbejde
at vedligeholde mailadressen. Skulle du opleve, at informationsstrømmen synes at udeblive,
beder vi alle pensionister og lign. om at tage kontakt, så vi kan tjekke op i vores system. Vi søger
desuden at vedlægge de forskellige filer i pdf, så informationen kan tilgås lettest muligt.
OBS for ALLE
Derudover skal hermed lyde en opfordring til alle: Hæng Kunstcirklens “gule plakat” op ved din
arbejdsplads eller et andet godt sted. Plakaten kan printes fra https://kunstcirklen.ltk.dk/
I bidrager på den måde med reklame for personalegodet, og/eller I kan dele den ud til nye eller
gamle kollegaer, der viser interesse for foreningen og som gerne vil være medlem.
På forhånd mange tak.
Den samme proces – altså print og hæng op - kan med fordel foretages, når der kommer besked
via Kompasset eller via jeres mail om en udstilling på Gallerigangen på Stadsbiblioteket eller en
spændende udflugt. Mange tak!
Tak – kort og godt
Tak til alle, der har hjulpet med stort og småt. Bestyrelsen er meget glade for hjælpen. Den er
uundværlig!
Og tak ikke mindst til vores arbejdsgiver for det årlige tilskud på 15.000 kr. i 2021.
Og som formand siger jeg også tak til bestyrelsen for dens store indsats i 2021. Den er
naturligvis også HELT uundværlig!
Formand: Eva Ørum
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