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BESTYRELSENS BERETNING
Foreningen talte ved årsskiftet ca. 200 medlemmer. Der er således igennem året sket en ganske
væsentlig afgang af medlemmer, som tilgangen af nye medlemmer ikke har kunnet kompensere for.
Den væsentligste afgang er sket, ved at overvejende ældre, ikke aktive samt nogle fjerntboende
medlemmer har undladt at betale kontingent til Foreningen. Det er altid lidt trist at miste medlemmer, men den store kerne af aktive er fuldt intakt.
Medlemsudstillingerne
I 2012 har vi fortsat kørt 5 udstillinger: En vinter-, en forårs-, en sommer- og en efterårsudstilling i
Fuglsanghus samt en vinterudstilling i Trommens foyer. 3 af udstillingerne i Fuglsanghus og
udstillingen i Trommens foyer var medlemsudstillinger, og maleren Hanne Sie, skulptøren og
grafikeren Joseph Salamon samt glaskunstneren Anders Raad udstillede deres arbejder i Fuglsanghus i foråret.
Den høje udstillingsaktivitet har selvfølgelig medført øget udstillingsrum for medlemmerne. Nu har
mange mulighed for at deltage i op til to udstillinger, og ofte kan der tilmeldes flere end fire
arbejder pr. udstiller til hver udstilling. Keramikerne og glaskunstnerne har fast fået fordoblet deres
antal af tilmeldte arbejder, fordi de ikke skal bruge vægplads, og vægplads er den mest knappe
ressource.
Ulla Gyldendal har kørt et godt udstillingsforløb i Breelteparken igennem hele året, og sidst på året
fik Mogens Ohmsen og Leo B. Langgaard startet et tilsvarende udstillingsforløb i Louiselund.
Bestyrelsen anser det for vigtigt, at Foreningen som den største forening af lokale kunstnere i
Hørsholm er synlig rundt om i Kommunen.
Af samme grund fortsatte vi Billedskolen for børn på Hørsholm Bibliotek i 2012. Den blev afviklet
i juli som et succesfuldt akvarelkursus forestået af Birgit Schytte med assistance af Ulla Weis-Fogh.
Arbejdsgrupperne i Gutfeldtshus har fungeret udmærket igennem året. Som det fremgår af
medlemsbladet, har bestyrelsen en lille uoverensstemmelse med nogle medlemmer af emalje- og
glasholdene om et betalingsforhold. Vi er i fredsommelighed enige om, at den uoverensstemmelse
bør overlades til årsmødet, uden at nogen tager afgørelsen fornærmeligt op, så den vender
dirigenten tilbage til.

1

Bestyrelsen har fra årets begyndelse været meget opmærksom på det mulige tab af medlemmer og
dermed færre kontingentindbetalinger. Derfor har vi fortsat vort skarpe spareprogram. Medlemsudstillingerne kan der ikke spares mere på, idet al trykning af indbydelser og plakater nu varetages
af Foreningen selv. Medlemsudstillingerne anser vi for den vigtigste aktivitet i Foreningen, men
flere andre aktiviteter har vi sparet på, indtil vi ser, at vi fortsat har hold på økonomien.
Medlemsbladet, som redigeres af Ulla Gyldendal, er igennem hele året udkommet planmæssigt.
Hjemmesiden, som styres af Gitte Snorgaard, har altid været fuldt ajour med de seneste nyheder,
og det er lykkedes at få indlagt vagtønskeskemaer, som kan udfyldes og returneres direkte på
computeren.
Der har været fremsat et ønske om etablering af et ”chat-room” for medlemmer i forbindelse med
hjemmesiden. Det arbejdes der på.
Antallet af medlemmer, der ikke betjener sig af e-mail, ligger nu på ca. 70. Det bør bringes
yderligere ned i løbet af 2013.
Tak til alle de medlemmer, som gør en særskilt indsats for Foreningen igennem året !.
Fremtiden
Udstillingsaktiviteten
Vi opretholder som bekendt vort høje udstillingsaktivitetsniveau i 2013.
De planlagte ombygningsarbejder i Trommen kommer højst sandsynligt i vejen for vor annoncerede
efterårsudstilling dér, hvorfor vi som bekendt har grebet et tilbud om en medlemsudstilling i
Trommens foyer i maj. Bliver efterårsudstillingen i Trommen alligevel til noget, er der jo ikke sket
noget ved det.
Vi følger forløbet af ombygningsarbejderne nøje med sigte på, at mulighederne for udstilling af
bildende kunst tilgodeses bedst muligt.
Forårsudstillingen i Fuglsanghus i marts-april med eksterne kunstnere vil omfatte arbejder af
maleren Henrik Schütze og keramikeren Ane-Katrine von Bülow.
Fremtidig økonomi
Nedgangen i vore kontingentindtægter berører ikke Foreningens levedygtighed, idet vi til enhver tid
vil kunne indrette vore udgifter efter vore indtægter og opretholde vore primære aktiviteter. Det er
en forholdsvis simpel styringsopgave for bestyrelsen.
På et åbent økonomimøde i november drøftede bestyrelsen med et antal fremmødte medlemmer, om
der er grundlag for at ændre på Foreningens betalingsstruktur. Nogen mente, at der er for mange
særbetalinger i Foreningen, andre mente, at fx medlemmer, der fortsat betjener sig af sneglepost,
bør betale et særskilt gebyr.
Et enkelt forhold ordnede bestyrelsen ved en hurtig beslutning, idet den særlige betaling for et link
på Foreningens hjemmeside til egen hjemmeside blev fjernet. Indtægten derfra var så ligegyldig, at
den ikke var værd at opkræve.
Ud over det årlige kontingent er der særlig betaling for deltagelse i medlemsudstillinger, og man
erlægger vedtægtsbestemt provision ved salg af udstillede arbejder, ligesom der betales specielt i de
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enkelte arbejdsgrupper i Gutfeldtshus. Det er jo meget sundt fra tid til anden at overveje, om disse
betalinger er hensigtsmæssige i forhold til, hvad medlemmerne får for dem.
Det viste sig imidlertid efter gennemgangen af Foreningens økonomiske struktur, at der ikke var
ønsker om radikale omlægninger ud over, hvad der følger af det forslag fra nogle medlemmer af
emalje- og glasgrupperne, vi vender tilbage til.
Bestyrelsen
Vor mangeårige kasserer Torben Pagh Madsen valgte at fratræde som sådan midt i 2012 af
personlige grunde. Vi havde naturligvis et beredskab derfor, og suppleant Annie Vabbersgaard
overtog kassererjobbet.
Som det fremgår af indkaldelsen, er Svend Georg Clausen, Tage Jørgensen, Torben Pagh Madsen
og Birgit Steen på valg som bestyrelsesmedlemmer, og Annie Vabbersgaard er på valg som
suppleant.
Torben Pagh-Madsen og Birgit Steen ønsker ikke genvalg, de øvrige er villige til genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Svend Georg Clausen og Tage Jørgensen samt valg af Annie
Vabbersgaard og Kjeld Verner Sivertsen som medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår valg af Merete Aaen som suppleant.

Vi har arbejdet i en stærk og effektiv bestyrelse også igennem 2012. Vi har ikke altid været enige –
det ville også have været så kedsommeligt – men igennem en god debat har vi nået til en række
rettidige beslutninger, som eftertiden så vil vise fornuften af. Tak til mine bestyrelseskolleger for et
godt samarbejde !

Jørn Hansen
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