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Den næste udstilling var høstudstillingen

Bestyrelsen byder velkommen

som var en medlemsudstilling der blev

Vi har i 2014 fået 18 nye medlemmer-

holdt i september måned med fernisering

en særlig velkomst til dem

den 29. august

og også en særlig velkomst til dem som

samme dag som det nye kulturhus

deltager i et årsmøde for første gang.

Trommen blev indviet og hvor vi
arrangerede en udstilling i Spies salen

I februar holdt vi vores første

med malerier, smykker, keramik og

Medlemsudstilling, vinterudstillingen

glaskunst.

Udstillingen blev besøgt af 318 gæster og
der blev solgt for ca. 8.000 kr

Efterårsudstillingen var i november hvor
35 medlemmer udstillede malerier,

Forårsudstillingen blev afviklet i

akvareller, grafik, skulpturer, keramik,

slutningen af maj og begyndelsen af juni

glas, smykker og uldbilleder

den var med 3 eksterne kunstnere

Udstillingen blev besøgt af 336 gæster

maleren Mette Bovin hendes datter Maja

der var 123 til ferniseringen

Bovin som er guldsmed og så

og der blev solgt for mere end 32.000 kr.

keramikeren Anna Rolsted.
Mette Bovin kalder sig tidløs modernist,

Alt i alt har det været et godt år.

Maja viste ud over sine smykker også en

Bestyrelsen fungerer fint, vi arbejder godt

film om hvordan hun laver sine smykker

sammen og der er en god afvikling af de

Anna Rolsted arbejder med rakubrændt

forskellige opgaver

ler i kombination med natursten
Der blev solgt for 30.000 kr og foreningen

Vi har i årets løb udover Fuglsanghus

købte et maleri ”Gule træer Småland”, en

arrangeret udstillinger på Louiselund,

halskæde ”skønvirkeblomst” og en krukke

Breelteparken, Nykredit Bank, Ugebladet

som alle er del i gevinsterne i

og Lægehuset i Kongevejscentret.

lodtrækningen efter årsmødet
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I Kulturhus Trommen er man indstillet på

aktivitetskommiteen for Fuglsanghus som

at have løbende kunstudstillinger af

udgøres af de 3 formænd,

forskellig art

Vi har fornylig afholdt møde hvor vi aftalte

man har endnu ikke rigtig fundet ud af

forskellige praktiske ting om telefon

hvordan det skal styres.

indkøb af en radio en kaffemaskine og om

Jeg deltager sammen med de 2 andre

en oprydning af depotrum i kælderen og

kunstforeninger og Hørsholm Fotoklub i

af 1. salen,

møde en gang i kvartalet.

hvis nogen gemmer noget så sig til-

Aktiv Kunst har foreløbig udstillinger i

ellers risikerer man at det ryger ud.

januar, februar og marts

Der er i øvrigt installeret internet i huset i
forbindelse med at alarmanlægget blev

Det lykkedes midt på året at få tildelt et

udskiftet. Koden står i vagtmappen.

lokale af Hørsholm Kommune til atelier
på det gamle plejehjem Hannebjerg

Vi har i juli måned afviklet sommerskole

Rummet er lyst med store vinduesarealer

for 12 børn som led i kommunens tilbud til

og højt til loftet, det er på ca. 80 m2, og

aktivering af skolebørn i ferien.

der er et toilet tilknyttet

Det er Birgt Schytte som står for

Der er nu ca. 12 medlemmer som

undervisningen i akvarelmaling bistået af

benytter det, men det er åbent for alle og

Birte og Svend Clausen

kan bruges alle dage.
I Fritids- og kulturrådet er de 3
Værkstederne i Gutfeldtshus bruges

kunstforeninger repræsenteret ved Bjørn

flittigt til keramik, grafik og glaskunst.

Nielsen Mikkelborg Kunstforening.

Der er plads til flere arbejdsgrupper.

Rådet er et rent rådgivende organ og der
er ikke diskuteret noget i 2014 som har

Fuglsanghus er stillet til rådighed af

vores interesse. Jeg er valgt som

Hørsholm Kommune til de 3

suppleant til rådet.

kunstforeninger, Hørsholm Kunstforening
Mikkelborg Kunstforening og Aktiv Kunst.
Huset administreres af
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Medlemsbladet udkommer 8 gange om

Aktiv Kunst har heldigvis mange

året og lægges på hjemmesiden og

medlemmer som er mere end

sendes med post til de medlemmer som

kunstnerisk aktive

ikke har internet eller ikke ønsker at

-uden dem ville vi ikke være i stand til at

oplyse deres e-mail adresse.

gennemføre alle de udstillinger som vi

Medlemsbladet er en kort orientering om

arrangerer rundt omkring i kommunen

de mest aktuelle nyheder og kommende

-et er at bestyrelsesmedlemmerne har

begivenheder

sagt ja til at yde et stykke arbejde for

Hjemmesiden administreres af

foreningen

foreningens webmaster Gitte Snorgaard

-noget andet er at vi trækker på en række

på fortrinlig vis, siden opdateres

medlemmer som trykker plakater,

løbende, der kommer jævnligt nye

indbydelser, kataloger

billeder og påmindelser.

nogle som hænger plakater op, nogle som

På siden kan man finde alle relevante

murer, maler, rydder op

oplysninger, foretage tilmelding til

nogle som laver kaffe, sørger for mad til

udstillinger, tilmelding til vagt mv.

arbejdshold
nogle som disponerer udstillinger

Vi har i 2014 lavet en ny brochure om aktiv
kunst.

nogle som køber kunst til bortlodning og
nogle som holder styr på de indkøbte
gevinster

I 2015 fastholder vi en ambition om høj
aktivitet og mange udstillinger.
Vi vil endvidere forsøge at danne
interessegrupper som kan forestå
ekskursioner og lignende.
Det vil Marianne senere sige noget om

osv osv
tusind tak for det

