Aktiv Kunsts årsmøde mandag den 25. januar 2016
Bestyrelsens beretning
2015 var et godt år for Aktiv Kunst.
Vi fik 20 nye medlemmer og er nu 170.
Vi har afholdt 4 udstillinger her i Fuglsanghus løbet af året
Første udstilling var medlemmernes vinterudstilling i januar. Der var 30 udstillere
som viste olie- acryl og akvarel malerier, grafiske billeder, skulpturer, decoupager,
keramik, glaskunst, collager, smykker, mannequinen Freja, tæpper mm. En meget
alsidig kunstudstilling. Godt besøgt.
Anden udstilling var forårsudstillingen i april med maleren Jorge Monras og
skulptøren Jens Ingvard Hansen. Det var en flot udstilling men interessen var
begrænset. Der var kun ca. 40 til ferniseringen og 150 besøgende. Jens Ingvard
Hansen var meget glad og tilfreds med udstillingen og han fik da også et
ekstraordinært stort salg til et firma. Det afstedkom en pæn provision til foreningen.
Tredje udstilling var medlemmernes sommerudstilling i juli. 30 udstillere gav
grundlaget for en spændende og varieret udstilling. Ferniseringen var en succes
med over 100 gæster og besøgstallet blev ca. 200. Der var en pæn omsætning af
værker.
Fjerde udstilling var medlemmernes efterårsudstillingen i oktober. Her var
ferniseringen en endnu større succes med 160 gæster og besøgstallet for
udstillingen nåede op på 370. Der blev solgt 21 værker.
I Breelteparkens plejecenter har Ulla Gyldendal gennem året kørt løbende
udstillinger ca. hver anden måned hvor forskellige medlemmer har udstillet billeder.
I Louiselund Plejecenter har Leo Langgaard gennemført løbende udstillinger med
skift mellem medlemmer ca. hver anden måned. Her er der udstillet billeder, keramik
og smykker. Hver udstilling starter altid med en festlig fernisering, hvor Louiselund
giver et glas vin og lidt snacks. Godt besøgt.
I lægehuset i Kongevejscentret har Merete Aaen stået for løbende udstillinger af
billeder også med skift mellem medlemmer ca. hver anden måned.
I kulturhus Trommen har vi afholdt udstilling af billeder og keramik, glas og
smykker i januar, februar, marts og keramik i december. Administration af
udstillinger varetages af Hørsholm Kommune, det fungerer ikke tilfredsstillende for
Aktiv Kunst. Merete Aaen koordinere udstilling af billeder og Inge Ravn koordinerer
udstilling i montre.
På sidste årsmøde blev der etableret en interessegruppe for ekskursioner. Den
arrangerede et besøg i Rørholmsgade i juni, hvor 12 medlemmer fik fornøjelsen af at
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se ca. 10 spændende atelierer med alsidig kunst. I oktober var der besøg hos
keramikeren Allan Hytholm i Skenkelsø hvor 15 medlemmer fik hans livshistorie
sammen med kaffe og hjemmebagte kager. Vi fik senere demonstreret hvordan han
laver modeller, han er en af de sidste nulevende modellører og har arbejdet på den
kgl. Porcelænsfabrik og haft selvstændig virksomhed i mange år. Et par af hans
værker er med i lodtrækningen senere i aften.
Aktiv Kunst modtager hvert år et betydeligt tilskud fra Hørsholm Kommune. Det
forpligter til at vi er synligt tilstede i det lokale kulturliv. Det er i den sammenhæng
stærkt at vi kan tilbyde ”Billedskolen for børn i Hørsholm Kommune i alderen 9-12
år” i juli måned, hvor Birgit Schytte assisteret af Birte og Svend Clausen underviser
i akvarelmaling. I 2015 var det en ren fornøjelse med super engagerede og
lærevillige elever. Kurset blev værdsat af forældre og der var en pæn omtale i
Ugebladet.
Hørsholm Kommune afholder derudover udgifter til drift af vore værksteder i
Gutfeldshus, Atelieret på Hannebjerg og huset her -Fuglsanghus.
I Gutfeldshus arbejder vi med keramik, grafik og glas. Vi råder over alle nødvendige
hjælpemidler som værktøj af forskellig art, ovne til ler, stentøj og glas, presser,
drejeskiver, mange glassurer, kaffemaskine mv. Kaffemaskinen er vigtig for en ikke
uvæsenligt del af oplevelsen er at vi har det rart og hyggeligt sammen. Det danner
grundlaget for gensidig inspiration.
Atelieret på det gamle plejehjem Hannebjerg blev i juli udvidet med den gamle
fællessal så vi nu råder over 250 m2. Det er nogle skønne lokaler som vi foreløbig
har fået stillet til rådighed indtil juli 2017. Der er godt lys masser af plads, skabe til
opbevaring, vi kan efterlade alt på stedet, der er hvad man kan ønske sig. Vi har
afholdt et åbent hus i september og en julestue i december hvor mange kikkede
forbi og nogle nye fik lyst til at være med. Det er åbent for medlemmer alle dage,
adgang sker via nøgle i boks med kodelås.
Fuglsanghus som vi sidder i administreres af ”Aktivitetskommiteen for
Fuglsanghus” som udgøres af de 3 formænd, vi har et rigtig godt samarbejde. I
foråret 2015 foretog vi med hjælpere en fælles oprydning af depoter i underetagen
og på 1. sal. Der er indkøbt ny kaffemaskine, radio og telefon og køleskabet er
udskiftet. Vi har fået accept for at en jernskulptur udført af Markan Christensen som
har været placeret ved Hørsholm Sygehus kan opstilles foran indgangen til
Fuglsanghus. Opstillingen afventer dog en overordnet beslutning i
kommunalbestyrelsen om kommunens bygninger.
Torben Spalk, arving efter Helle Sundberg som har været medlem af Aktiv Kunst i
mange år, donerede i foråret en række materialer som lærreder, farver, pensler,
papir mv. til Aktiv Kunst -dedikeret til flygtninge på Hannebjerg. På en del af
Hannebjerg flyttede flygtninge ind i juni/juli. Vi indbød flygtninge til at være aktive
med maling, tegning, hækling, syning mv. og havde i sommermånederne en del
interesserede især børn. Men da de skulle begynde skole i august/september
ebbede det ud. Nu bor der enlige mænd og kvinder på Hannebjerg og dem har vi
fået kontakt til.
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Sport-, fritid- og kulturudvalget i Hørsholm Kommune har taget initiativ til at afholde
dialogmøder om integration af flygtninge gennem foreningslivet. Erik Aaen
repræsenterer Aktiv Kunst. Der er nyt møde den 4. februar.
Foreningens webmaster Gitte Snorgaard har i årets løb opdateret hjemmesiden med
seneste nyheder og fornyelse af billedgaleriet og siden er endvidere blevet
suppleret med en medlemsoversigt med portræt og kontaktoplysninger. Vi er stolte
af vores hjemmeside og meget glade for Gitte´s indsats.
For 2016 har bestyrelsen besluttet at der afholdes 4 medlemsudstillinger i
Fuglsanghus og dermed ingen udstilling med eksterne kunstnere. Vi vil forsøge at
holde antallet af udstillere på ca. 25 til hver udstilling, det vil give lidt mere plads til
hver og lidt mere luft mellem værkerne.
Første udstilling bliver 19. marts til 10. april, i denne periode falder påsken.
Anden udstilling bliver 25. juni til 17. juli.
Tredje udstilling bliver 1. oktober til 23.oktober.
Fjerde udstilling bliver 3. december til 18. december, med nedtagning den 28,
december.
Alle som udstiller har pligt til at tage mindst én vagt i løbet af året. En vagt består af
2 timer og man er som regel 2 på vagt sammen. Vagten registrerer hvor mange
besøgende der kommer og sørger for salg og reservationer. Vibeke Holm-Pedersen
vil om lidt uddybe emnet.
Vi har købt et nyt ophængningssystem som består af en nylonsnor med glider der
sættes ind i galleriskinnen og en krog som kan skydes op og ned. Hvert billede får
kun én nylonsnor og alle billeder skal derfor fremover være forsynet med en
ophængningssnor på tværs, sådan som man normalt hænger billeder op
derhjemme.
Den sidste weekend i februar vil Ane Grete Aagaard undervise i akvarelmaling på et
kursus som holdes i Atelier Hannebjerg. Ane Grete vil om lidt fortælle om kurset.
Kurset er fuldtegnet.
Bestyrelsen vil meget gerne arrangere andre workshops hvis der viser sig interesse.
Bestyrelsen vil ligeledes meget gerne støtte interessegruppe for ekskursioner. Inge
Ravn vil om lidt sige lidt om det
Aktiv Kunst er begunstiget af at have mange medlemmer der er aktive ud over det
kunstneriske. Det er deres bistand der bærer foreningen. Tak for al den hjælp
bestyrelsen har modtaget i 2015 og en personlig tak til Knud som altid er villig med
hjælp når det brænder på.
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