Mødereferat

Emne:

Aktiv Kunsts Årsmøde

Dato:

Tirsdag, 23. januar 2018 - kl. 19:30

Sted:

Fuglsanghus, Hørsholm

Deltagere:

60 medlemmer af Aktiv Kunst

Dagsorden:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning v/ Kjeld Sivertsen
Gruppernes beretning
Fremlæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
Eventuelt
Afslutning

Formanden Kjeld Sivertsen bød velkommen.

Ad 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jørn Hansen som dirigent. Indkaldelsen var sket rettidigt – og der var
ingen bemærkninger til dagsordenen. Referat tages af Vibeke Tønner Holm-Pedersen.

Ad 2: Bestyrelsens beretning
Kjeld Sivertsen startede mødet med at bede om at holde et minuts stilhed for Birte Hansen,
som døde i løbet af året.
Derefter fremlagde Kjeld Sivertsen sin beretning (vedlagt i kopi).
Brita Bastogi: Spurgte hvad Aktiv Kunsts projekt vedrørende Jagt- og skovbrugsmuseet går
ud på.
Kjeld Sivertsen forklarede, at det går ud på at vi gerne vil etablere et kulturhus i bygning 5
(den nyere bygning - hvor der tidligere var cafe). Et sted hvor Aktiv Kunst kunne samle alle
sine aktiviteter, evt. sammen med Hørsholm Musikskole og Hørsholm Musikforening og evt.
andre.
Det er også et ønske, at der bliver etableret en cafe igen. Kælderen kan blive indrettet til en
fantastisk koncertsal.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad 3: Gruppernes beretning
Keramikgruppe mandag: Pia Corell leder formiddagsholdet. Der er i øjeblikket kun tre
medlemmer tilmeldt. Alle er velkomne til at komme forbi og se hvad vi laver.
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Keramikgruppe tirsdag: Inge Ravn
Vi er otte, som har arbejdet sammen i mange år, vi er et godt team. Vi arbejder med lertøj,
stentøj, porcelæn. Vi laver også små keramiske smykker. Ca. 1 – 2 gange om året brænder
vi Raku. Alle keramik grupper kan deltage og prøve det.
Keramikgruppe onsdag: Jytte Duus
Vores gruppe har eksisteret i to år. Vi er otte medlemmer, som er mellem 20 og 75 år. Vi
laver ler og stentøj. Vi er meget glade for at beskæftige os med keramik, så vi er begyndt at
tale om, vi ikke også skulle kigge ind til glasholdet om fredagen.
Grafikgruppe torsdag: Claus Petersen
Gruppen består af syv personer – vi er fuldtallige. Vi laver for det meste grafik og ætsning.
Vi har Hanne Vinkel i gruppen, som giver os meget inspiration og er en god læremester.
Glasgruppe fredag: Knud W. Knudsen
Glasgruppen er stadig en lille men aktiv gruppe af glasinteresserede i Aktiv Kunst. Vi laver
spændende glasprodukter i den gamle glas/emalje ovn og nu også i en ny Cerama glasovn
plus en mikrobølgeovn i garagen i Gutfeldtshus.
Selvom vi i dag har to glasovne, kan vi pt. desværre kun bruge dem en ad gangen p.g.a.
manglende strøm over til garagen. Glasovnene bliver dog brugt intensivt og næsten i
døgndrift af gruppens pt. seks – otte mere eller mindre aktive medlemmer.
Vi arbejder både med kunstglas, som er dyrt i indkøb og med billigt genbrugsglas.
Kunstglas fås i mange flotte farver og med mange utroligt flotte belægninger. Genbrugsglas
er svært at finde i flere farver.
Glasgruppens medlemmer arbejder med glasset både hjemmefra og i Gutfeldtshus, hvor
fredag formiddag er dedikeret til glasgrupper.
At brænde glas er ofte meget individuelt, da der er utrolig mange variationsmuligheder i
arbejdet med glas. Selve brændingen – temperatur og tid – kan være altafgørende for
resultatet. Derfor kan det ofte være svært at sætte flere personers glasarbejde i samme
brænding. Det kan engang imellem give en brænding med en ikke helt fuld ovn. Men det er
jo sjovt at lave noget anderledes, og der skal også være plads til eksperimenter.
Vi har også en mikrobølgeovn i glasgruppen. Her kan der laves små ting. Fordelen ved at
brænde glas i en mikrobølgeovn er, at det kun tager et par timer, før du kan tage det
færdige resultat i hænderne. Men der er til gengæld også udfordringer, da man ikke så let
kan følge resultatet undervejs.
Ønskes en demonstration af brugen af glas ovnene og mikrobølgeovnen, står jeg gerne til
rådighed. Ligeledes kan jeg også give assistance ved brugen af gruppens glasværktøj.
Men da jeg ikke kommer fast hver uge i Gutfeldtshus, så give mig et ring på mobilen:
51 43 36 24.
Malergruppe tirsdag: Steffen Bue
Om tirsdagen fra 10:00 – 14:00 er vi syv til otte mennesker. Der er flere, der dukker op og
går igen. Det er fint at være i vores nye lokaler på Usserød Skole.
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Malergruppe onsdag: Erik Aaen
Vi skylder bestyrelsen i Aktiv Kunst og ikke mindst Kjeld Sivertsen tak fordi vi flyttede fra
lokalerne på Hannebjerg til Usserød skole. Det er et dejligt lokale vi har fået. Vi er tolv i
malergruppen og der er faktisk kun plads til ti. Måske kunne vi etablere endnu et hold enten
mandag, torsdag eller fredag.

Ad 4: Fremlæggelse af regnskab
Kjeld Sivertsen forelagde regnskabet for 2017.
Udgifterne til booking systemet Gecko/nets er blevet større i år, det havde vi også regnet
med. Det lader til at fungere fint.
Grunden til at der er afsat 25.000 DKK af til værksted i Gutfeldtshus er, at vi påtænker at
købe en ny ovn til at brænde glas i.
Budgettet for indtægter er de samme i 2018.
Budgettet for workshop er sat til 10.000 DKK, fordi vi ønsker at sende et signal om at der
evt. vil komme nogen på banen og komme med nogle initiativer.
Kulturdagen er ikke budgetteret, men vi har pengene.
Regnskabet blev godkendt.
Regnskabet er vedlagt i kopi.

Ad 5: Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i år. Det blev modtaget med glæde.
Ad 6: Indkomne forslag
Bestyrelsen forelagde følgende forslag til ændring af Foreningens vedtægter §3:
Medlemmer deles i 3 grupper:
Type A: Ret til at deltage i alle kurser, workshops, ekskursioner, foredrag m.m. lodtrækning
om indkøbte kunstværker.
Type B: Som A + ret til at udstille på mindst 1 medlemsudstilling pr. år i Fuglsanghus.
Type C: Som B + ret til at bruge vore værksteder.
Bestyrelsen foreslår at type A i 2019 skal koste 200 kr., type B skal koste 350 kr. og type C
skal koste 500 kr.
Blot for information så er type B samme pris som nuværende og stigningen for type C
svarer til, at det vil koste 12,50 DKK pr. md. at benytte værksteder og atelier.
Ændring af vedtægter blev godkendt.
Kjeld forelagde kontingentet for 2019.
Type A: 200 kr., Type B: 350 kr., Og type C: 500 kr.
Kontingent for 2019 blev godkendt
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Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad 7: Valg til bestyrelsen
Som det fremgår af indkaldelsen er Vibeke Tønner Holm-Pedersen på valg – hun modtager
ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Steffen Bue.
Steffen Bue blev valgt.
Merete Aaen, Inge Ravn og Kjeld Sivertsen er på valg, alle modtager genvalg.
Alle blev valgt.
Svend Georg Clausen er ikke på valg, men ønsker at bytte plads med suppleant Marianne
Høyland Poulsen, således at Marianne indtræder i bestyrelsen og Svend bliver suppleant.
Dette blev godkendt.
Mogens Ohmsen er villig til at fortsætte som suppleant.
Hanne Frederiksen er villig til at fortsætte som revisor.
Begge blev valgt.
Der var tak til Vibeke og Svend, samt overrækkelse af gaver.

Ad 8: Eventuelt
Steffen Bue: I forbindelse med den fremtidige anvendelse af Jagt- og Skovbrugsmuseet
bør bestyrelsen nedsætte en Task Force for at få adgang til de rette personer i Hørsholm
Kommune. Aktiv Kunst bør sammen med Hørsholm Musikskole og Hørsholm
Musikforening gøre alt for at kulturprojektet på Jagt- og Skovbrugsmuseet bliver en realitet.
Vi skal lige være opmærksomme på, at Jagt- og Skovbrugsmuseet tilhører Staten, så det er
ikke så ligetil.
Jette Bøving: Det er et godt arbejde, som foreningen gør med de mange tiltag de har gang
i. Tusind Tak.
Ulla Gyldendal: Måske kunne vi sammen med andre kulturforeninger evt. i Sverige se hvad
de gør for at fremme kunstforeningerne.
Leo Langgaard: Jeg vil gerne advokere for Louiselund. De her nogle flotte lokaler, som de
stiller til rådighed. Der er plads to 20 x 2 værker og der er plads til at udstille i begyndelsen
af 2019. Mange mennesker er glade for at vi udstiller. Der er mellem 400 – 800 personer
som ser udstillingerne. Der bliver solgt godt dernede fra.
Merete Aaen: Jeg står for at udstille i Lægehuset i Kongevejscentret. Der er plads til 12 –
14 værker. Det er godt sted for en lille udstilling. I er velkommen til at ringe til mig, hvis I
ønsker at udstille dernede.
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Annette Christensen: Jeg har meldt mig ind i aktiv Kunst for at få lov til at male og udstille.
Da jeg ikke kan male om dagen, vil jeg gerne være med til at få oprettet et malehold om
aftenen. Det var der stor enighed om at vi manglede.
Der var ingen yderligere spørgsmål.
Bestyrelsen tog de fremsatte forslag og bemærkninger til efterretning.
Årsmødet er slut.
Ad 9: Afslutning på Årsmødet
Jørn Hansen erklærede årsmødet for afsluttet og gav ordet til Kjeld Sivertsen.
Kjeld Sivertsen takkede Jørn Hansen for dennes ledelse af årsmødet.
Vi gik derefter over til at påbegynde lodtrækningen.

Bilag: Årsberetning
Regnskab

Hørsholm, 23. januar 2018

Formand:
Dirigent:
Referent:

Kjeld Sivertsen
Jørn Hansen
Vibeke Tønner Holm-Pedersen
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