Mødereferat

Emne:

Aktiv Kunsts Årsmøde

Dato:

Mandag, den 23. januar 2017 - kl. 19:30

Sted:

Fuglsanghus, Hørsholm

Deltagere:

68 medlemmer af Aktiv Kunst
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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 fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Ad 3: Gruppernes beretning
Keramikgruppe mandag: Pia Corell
Efter Annie Birkvang er stoppet som leder af gruppen, har jeg taget over. Jeg har nu været i
gruppen i tre år, vi er kun 6 personer i gruppen og der er plads til flere. Vi mødes hver
mandag fra kl. 10:00 – 14:00. Der er to keramikovne og en glasovn. Der har været flere
arrangementer bl.a. en Raku brænding. Det kører fint i gruppen og vi lærer af hinanden.
Keramikgruppe tirsdag: Inge Ravn
Der er otte deltagere på tirsdagsholdet. Vi er et rigtig godt team, vi er flittige og inspirerer
hinanden. Der bliver arbejdet med stentøj, vi pølser, vi kreerer og former skulpturer, der
bliver drejet en hel del og så laver vi kvætsning. Hvert forår og efterår har vi Raku
brænding.
Keramikgruppe onsdag: Jytte Duus
Sidste forår besluttede Ulla og jeg at starte en ny gruppe om onsdagen bl.a. fordi, der var
så mange på mandags- og tirsdagsholdet. Meget hurtigt meldte der sig nye på holdet og
efter sommerferien var i oppe på at være ni på holdet, hvilket var alt for mange. Vi
skrumpede dog også meget hurtigt, og i dag er vi en fast kerne på seks personer.
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Vi er en gruppe med forskellig baggrund og vores arbejder er vidt forskellige. Vi har Birte,
som er uddannet keramiker til at støtte os i de faglige problematikker, men ellers supplerer
vi hinanden fint.
Der bliver arbejdet seriøst med leret i forskellige udformninger og det er vores ønske at
være en udadvendt gruppe, som meget gerne tager på udstillingen og rejser for at hente
inspiration.
Vi har allerede været hos Steffen Bue for at se hans billeder og på en studietur til Design
Museet. I løbet af foråret regner vi med at tage til Clay Museet.
I gruppen taler vi om at tage på en tur til Barcelona i Spanien for at hente inspiration.
Det har været en sjov proces at starte en ny gruppe og der er plads til et par stykker mere
på holdet.
Grafikgruppe torsdag: Claus Petersen
Gruppen består af syv personer – vi er fuldtallige. Vi har nu eksisteret i fem år, og bruger
koldnål, ætsning og vi er også begyndt på aqua tinte med flere farer.
Vi er meget heldige i vores gruppe, at vi har Hanne Vinkel, som er meget dygtig til at sætte
os i gang.
Glasgruppe fredag: Knud W. Knudsen
Glasgruppen er en lille men aktiv gruppe i Aktiv Kunst, som laver spændende glasprodukter
i den gamle glas/emalie ovn i garagen i Gutfeldtshus. Selvom vi kun er seks aktive
medlemmer i glasgruppen, bruges glasovnen næsten 100 %.
Der bliver arbejdet med mange former for glas: Kunstglas, gammelt genbrugsglas,
vinduesglas og gamle flasker. Kunstglas er dyrt i indkøb, mens genbrugsglas normalt kan
fås gratis, hvis man er heldig. Men genbrugsglas fås desværre ikke i så mange farver.
Glasgruppens medlemmer arbejder i dag meget selvstændigt og individuelt, mest
hjemmefra men også i Gutfeldtshus. Vi har fredag som arbejdsdag i Gutfeldtshus fra kl.
10.00 til 13:00. Her er man velkommen til at arbejde med sit eget medbragte glas eller med
det glas, som glasgruppen har tilbage som gruppens glas.
Glasarbejde er ofte medet individuelt, hvilket betyder, at vi ikke så ofte kan sætte flere
personers arbejde i ovnen samtidig – grundet forskellige brændetider.
Vi har også i glasgruppen en mikrobølgeovn til glasbrænding. Hvor glasbrænding i den
store glasovn normalt tager min. et døgn, kan man som regel indenfor en time brænde glas
i mikrobølgeovnen, men det er kun til små glasprodukter, og man kan ikke følge
brændingen undervejs. Så her må man virkelig bruge sin oplærte erfaring.
Ønskes en demonstration af brugen af glas ovnen og mikrobølgeovnen, står jeg gerne til
rådighed. Ligeledes kan jeg også give assistance ved brugen af glasværktøjet, men da vi
ikke kommer fast hver uge i Gutfeldtshus, kan I ringe på mobil: 51423624.
Vi har lidt forskelligt Bullseye glas i glasgruppen, det koster DKK 200,- pr. kg forbrugt glas.
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Vi afholdt sidste år en workshop i introduktion til glasbrænding med seks deltagende
kursister plus hjælpere fra glasgruppen. Vi er igen i år blevet opfordret til at lave en glas
workshop. Tid og indhold for denne workshop vil blive oplyst senere.
Malergruppen tirsdag: Steffen Bue
På Hannebjerg er der to malergrupper. I tirsdagsgruppen er vi seks, vi har det meget
hyggeligt og giver hinanden seriøst modspil. Der er lidt koldt om vinteren, men jeg har
fundet noget brænde i kælderen, som jeg kan tænde op med i pejsen.
Der har været tale om at oprette en workshop, hvor jeg skal undervise i akvarel og akryl
over en weekend. Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen.
Malergruppe onsdag: Erik Aaen
Onsdagsmalergruppen er efterhånden mange år gammel, og vi er nu tolv på holdet, det er
ved at være maksimum, da vi for tiden er i det lille motionsrum. De mange deltagere
kommer både fra Espergærde og Hørsholm. Vi er meget spændt på, hvor vi finder et nyt
lokale, når nu Hannebjerg skal rives ned eller om vi skal tilbage i kælderen i Gutfeldtshus.
Dem der er interesseret kan ved henvendelse få en nøgle af mig, lokalerne kan bruges hele
døgnet.
Ad 4: Fremlæggelse af regnskab
Kjeld Sivertsen informerede om regnskabet i foreningen.
Der er kommet en ny post ind som hedder Gecko/nets, som vi indtil videre har haft udgifter
til på DKK 6.472,-.
Vi har et overskud på regnskabet, vi har været lidt forsigtige, da vi startede op med det nye
bookingsystem, vi vil gerne have lidt på kistebunden.
Balancen viser, at vi har opbygget lidt kapital, men vi skal jo ud at finde et nyt atelier og evt.
også have en ny ovn. Det er godt, at have lidt penge at tage af.
Der fremkom et spørgsmål hvorfor provisionen var gået ned i forhold til sidste år. Kjeld
Sivertsen forklarede, at det var på grund af, at vi i år ikke har haft nogen ekstern udstilling,
men at vi kun har afholdt fire medlemsudstillinger.
Resultatet for 2016 viser et overskud på DKK 22.978,73.
.
Regnskabet blev godkendt.
Regnskabet er vedlagt i kopi.

Ad 5: Budget og kontingent
Budgettet er næsten det samme som i 2016. I ”gamle dage” sendte vi alt ud med post, det
beløb sig til 10 – 12.000 DKK om året, det gør vi ikke mere.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2017, vi vil også gerne prøve at holde det på
samme niveau i 2018. DKK 300,- for aktive medlemmer, DKK 200,- for støttemedlemmer,
DKK 100,- for pensionerede støttemedlemmer og DKK 500,- for firma/foreningsmedlemmer.
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Det blev modtaget med glæde.
Der var ingen yderligere spørgsmål til budgettet.
Ad 6: Indkomne forslag
Der var indkommet et forslag fra Carl Wallengren, som Kjeld Sivertsen havde svaret på i en
e-mail. Carl Wallengren undrede sig over, at det ikke blev taget op på årsmødet og han
gentog sit forslag om, at de medlemmer, som maler små billeder kunne have flere billeder
med på en udstilling end de fem, som det fremgår af vedtægterne. Carl Wallengren havde
ikke fået læst e-mailen fra Kjeld Sivertsen og det blev lovet, at vi vil tage stilling til det i hvert
tilfælde.
Det er et rigtig godt forslag, hvis effekt omfattes af den sædvanlige fleksibilitet, som
medlemsudstillingerne tilrettelægges med.
Ændring af vedtægter:
Jørn Hansen meddelte, at bestyrelsen som anført i indkaldelsen foreslog en ny § 8 med
følgende ordlyd: ”Bestyrelsen repræsenterer foreningen som sådan og leder og bestyrer
dens anliggender, derunder dens formue. Foreningen tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening.”
Årsmødet tiltrådte bestyrelsens forslag.

Ad 7: Valg til bestyrelsen
Som det fremgår af indkaldelsen, er Annie Vabbersgaard, Svend Georg Clausen og Tage
Jørgensen på valg som bestyrelsesmedlemmer. Annie V. og Svend C. er villige til genvalg.
De blev genvalgt. Tage Jørgensen ønsker ikke genvalg.
Dette blev vedtaget.
Kjeld Sivertsen takkede Tage Jørgensen for at hans store indsats i bestyrelsen siden 2007
– nu ti år. Tage har i mange år holdt styr på medlemmerne til de forskellige udstillinger i
sine store Excel ark. Det har været et kæmpe arbejde. Derudover har Tage også lavet tre
fotobøger i 2015, det er vi meget glade for og vi have gerne set, at det kunne fortsætte.
Jørn Hansen takkede ligeledes Tage og sagde, at det havde været en fornøjelse at arbejde
sammen med ham og at det altid er godt, at der er en til at holde formanden i
frakkeskøderne.
Vi håber meget at Tage Jørgensen vil blive ved med at følge med på sidelinjen, som vi har
aftalt. Der var en vingave til Tage.
Derefter foreslog Kjeld Sivertsen, at vi får en anden ind i bestyrelsen og valget er faldet på
Marianne Thygesen Sort, som takkede for udnævnelsen.
Revisor Hanne Frederiksen blev også genvalgt.
Alle bestyrelsens forslag blev således vedtaget.
Ad 8: Eventuelt
Kjeld Sivertsen efterlyser medlemmer, som har lyst til på sidelinjen at deltage med ideer til
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udvikling af foreningen. Jeg forestiller mig, at man som hjælper deltager i
bestyrelsesmøder. Der holdes fire møder om året. Er det nogen som har lyst?
Vi har brug for en fotograf. Vi vil meget gerne videreføre udgivelse af billedbøger for hver
udstilling, som Tage Jørgensen tog initiativ til i 2014. Er der nogen som vil påtage sig den
opgave?
I øvrigt efterlyser vi forslag til ekskursioner og herunder medlemmer, som vil påtage sig at
være primus motor?
Kan keramik onsdags holdets ide om at arrangere en tur til Clay i Middelfart ikke
genoplives?
Aktiv Kunst yder tilskud i rimeligt omfang til ekskursioner.
Jette Bøving:
Hvad er det specielt I ønsker at udvikle. KS svarede, at det vi søger er nogle nye visioner
og gode ideer, og hvordan Aktiv Kunst fungerer om fem år.

Steffen Bue:
Har vi nogle politiske muligheder overfor kommunen m.h.t. Hannebjerg. Kjeld Sivertsen
kender ingen politikere, som vi kan forhøre os hos, men håber vi kan finde et andet sted at
være.
Erik Aaen:
Der er snart kommunevalg – hvor bliver kulturen af i Hørsholm?
Steffen Bue: Kan vi ikke bombardere Ugebladet med læserbreve om kulturen i Hørsholm –
Hannebjerg – Fuglsanghus?
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 2017
Formand:
Dirigent:
Referent:

Kjeld Sivertsen
Jørn Hansen
Vibeke Tønner Holm-Pedersen
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