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BESTYRELSENS BERETNING
Foreningen talte ved årsskiftet ca. 200 medlemmer, hvilket er i niveau med medlemstallet ved
starten af året.
Vor udstillingsaktivitet i 2013 blev indledt med en forårsudstilling i Fuglsanghus med værker af
maleren Henrik Schütze og keramikeren Ane-Katrine von Bülow. Herefter fulgte fire medlemsudstillinger: En forårs-udstilling i Trommens foyer samt en sommer-, en efterårs- og en
vinterudstilling i Fuglsanghus. Vinterudstillingens åbning blev samtidig en markering af
Foreningens 30. års jubilæum.
Bestyrelsen har således fortsat fundet det vigtigt at fastholde den høje udstillingsaktivitet, fordi den
mener, at dette er i medlemmernes primære interesse.
I Breelteparken har Ulla Gyldendal igen kørt et ubrudt udstillingsforløb med ny udstilling hver
anden måned igennem året.
Leo B. Langgaard har fulgt dette op i Louiselund, hvor der også er nye udstillere hver anden
måned. I løbet af året har vi fået en glasmontre op dér med mulighed for udstilling af arbejder af
vore keramikere og glaskunstnere.
Man kan naturligvis diskutere vore medlemmers værdi af at udstille på Kommunens plejehjem og
aktivitetscentre. Man kan derimod ikke være i tvivl om den værdi, der er for disse steders beboere, i
at der kommer skiftende kunst på deres vægge, og så kan der heller ikke være tvivl om den værdi,
disse udstillinger har for vor forening som helhed.
Vi modtager hvert år et nok så betydeligt tilskud fra Kommunen til vore udstillingsaktiviteter i
Fuglsanghus, og vi får hvert år vore værkstedsfaciliteter i Gutfeldtshus stillet vederlagsfrit til
rådighed af Kommunen. Dette forpligter os til en meget synlig tilstedeværelse i det lokale offentlige
kulturlandskab.
Vort ønske om denne tilstedeværelse afspejledes også i en fortsættelse af Billedskolen for børn på
Hørsholm Bibliotek i 2013. Den blev afviklet i juli som et succesfuldt akvarelkursus forestået af
Birgit Schytte med assistance af Birte og Svend Clausen.
Som en betydende lokal kunstforening ønsker vi naturligvis også at være repræsenteret i Hørsholm
Fritids-. og Kulturråd, der blev stiftet sidste år med det formål at rådgive det politiske Sport-,
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Fritid- og Kulturudvalg på det kulturelle område. Det var der naturligvis også en masse andre
foreninger, der ønskede, og derfor blev vi medstifter af Hørsholm kulturelle Samvirke, hvis første
formål netop var at indvælge tre repræsentanter til det nystiftede råd.
Det var så naturligvis hensigten, at Hørsholm kulturelle Samvirke ud over sit indledende formål
skulle varetage en række fælles interesser for sine medlemmer, og Samvirket udarbejdede en række
forslag, som det forelagde Rådet til overvejelse – herunder et vel motiveret forslag om ændring af
vilkårene for frivillig teaterdrift i kommunen. Ligeledes tilbød vi igennem Samvirket vor kompetence i forbindelse med planlægningen af det nye kulturhus med henblik på udstilling af kunst.
Rådets flertal fandt imidlertid ikke anledning til at give Samvirkets henvendelser større
opmærksomhed.
Museumsforeningen forlod Samvirket, og sammen med de to andre kunstforeninger vurderede vi, at
når Samvirket havde vist sig ikke kunne bruges til noget fornuftigt, var der ikke grund for os til at
fastholde medlemskabet af det. De tre kunstforeninger meldte sig derfor ud af Samvirket og
anmodede Kommunen om ret til at vælge en enkelt fælles repræsentant direkte som medlem af
Fritids- og Kulturrådet. Denne anmodning er under behandling.
Arbejdsgrupperne i Gutfeldtshus har fungeret udmærket igennem året. De aflægger særskilte
beretninger under dagsordenens pkt. 3
13.-14. april blev der afholdt en akvarel-workshop i Gutfeldtshus under ledelse af Susanne Ulf
Hansen. Deltagelsen var god, og workshoppen blev meget vellykket.
Herefter er vi begyndt på en række mini-workshops i Gutfeldtshus, hvor kompetente instruktører
tager deltagerne igennem helt specielle emner af rent praktisk relevans. Således havde vi den 7.
november Annie Vabbersgaard og Knud W. Knudsen til at vise, hvordan man laver sølvringe til
smykker, og 23. november viste Marianne Kokholm Kristensen, hvordan man arbejder med
støbeler.
Også et besøg hos en kunstner blev der plads til. Den 6.april var der besøg i glaskunstneren
Anders Raads værksted, hvor Anders Raad fortalte og viste, hvordan han forarbejder glas på
forskellige måder.
Medlemsbladet, som har været redigeret af Ulla Gyldendal, er igennem hele året udkommet
planmæssigt. Det har i efteråret ændret udseende, så hvor bladet tidligere var et blad for
postforsendelse, som blev indlagt på hjemmesiden, er det nu et indlæg på hjemmesiden, som fortsat
foreløbig også udsendes med post til de medlemmer, der endnu ikke er på internettet.
Ulla Gyldendal har valgt at fratræde som redaktør af medlemsbladet, og jeg vil på Foreningens
vegne udtrykke en stor tak til hende for hendes mangeårige arbejde som redaktør og som trykker af
indbydelser og plakater til vore udstillinger.
Hjemmesiden, som styres af Gitte Snorgaard, har altid været fuldt ajour med de seneste nyheder,
Den bruges systematisk af flertallet af medlemmerne, og efter at vi har fået finpudset den
elektroniske tilmeldingsformular til vagter, fungerer den godt. Senest har vi indført elektronisk
tilmeldingsformular til det følgende års udstillinger, og den synes heller at volde vanskeligheder
Medlemmernes forum på hjemmesiden benyttes stort set ikke – det bør nok afskaffes.
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Fremtiden
Udstillingsaktiviteten
Vi kan måske ikke regne med at kunne udstille i Trommens foyer i 2014. Ombygningsarbejderne
dér påregnes at blive færdige i løbet af 2014, men vi ved ikke, i hvilket omfang det bliver muligt at
udstille billedkunst i det nye kulturhus. Og bliver det muligt, ved vi ikke, hvornår og hvordan.
Vi følger naturligvis nøje med i, hvad der sker og søger at få bedst mulig indflydelse på, at også
billedkunsten får sin selvfølgelige plads i kulturhuset. Kommer der en mulighed for en medlemsudstilling i foyeren, griber vi den naturligvis.
I Hørsholm Kommune er der ikke er nogen tradition for at lade frivillige foreninger få indflydelse
på indretning og brug af kulturhuset. Det hus er helt kommunalt styret med en kommunalt ejet
teatervirksomhed som det ene ben og det kommunale bibliotek som det andet. Huset ville
formentlig blive en meget større succes, hvis de frivillige foreninger kunne bidrage med deres
kompetence og arbejdskraft.
I stedet glæder vi os over at have Fuglsanghus, hvor vi sammen med de to andre kunstforeninger
føler at have en form for ejerskab af huset og driver det året igennem med løbende udstillinger af
meget varierende kunst. Som det fremgår af den udsendte udstillingsplan, holder vi vor forening på
det hidtidige høje aktivitetsniveau i Fuglsanghus.
Mini-workshops
Den succes, vi foreløbig har haft med mini-workshops er fortsat i 2014, hvor vi den 10. januar
afviklede ”Hvordan laver jeg passepartouts ?” under ledelse af Nils Carlsen, og 26. februar vil Jette
Fogelstrøm føre et hold igennem, hvordan man spænder lærred på blændrammer.
Bestyrelsen takker alle de medlemmer, som igennem året har bidraget til gennemførelse af
workshops, disponering og andre tiltag, som afspejler medlemmernes villighed til at bidrage med
deres evner og engagement i Foreningens aktiviteter. De medlemmer er den mørtel, som binder
Foreningen sammen.
Bestyrelsen
Som det fremgår af indkaldelsen, er Mia Bagge, Vibeke Holm-Pedersen og jeg på valg som
bestyrelsesmedlemmer, og Mogens Ohmen er på valg som suppleant.
I henhold til vedtægterne burde der rettelig være 4 bestyrelsesmedlemmer på valg i 2014, som er et
lige år. At der kun er 3 medlemmer på valg er en følge af, at et bestyrelsesmedlem fratrådte midt i
året 2012, hvilket har bragt uorden i systemet. Vedtægternes overordnede hensigt er, at der hvert år
skal ske en udskiftning af halvdelen af bestyrelsens medlemmer, og at medlemmerne skal vælges
for to år ad gangen. Herved sikres både kontinuitet og regelmæssig udskiftning. Der er 7 medlemmer af bestyrelsen, og halvdelen af det antal er 3 eller 4, og vedtægterne påbyder udskiftning af 4
medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Det er en formel fejl, at det nævnte forhold ikke er
blevet bragt i orden, men fejlen er i betragtning af vedtægternes hensigt uden reel betydning.
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Bestyrelsen vil rette fejlen i 2014, evt. ved forslag om en vedtægtsændring, som trods større
fleksibilitet afspejler vedtægternes intentioner. Årsmødet kan ved at meddele bestyrelsen decharge
tillade denne fremgangsmåde.
Ud af dem, der er på valg, ønsker Mia Bagge og jeg ikke genvalg. De øvrige er villige til genvalg.
Bestyrelsen foreslår valg af Inge Ravn og Merete Aaen samt genvalg af Vibeke Holm-Pedersen som
medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår valg af Marianne Høyland og genvalg af Mogens Ohmsen som suppleanter.
Foreningens revisor, Hanne Frederiksen, er på valg som sådan, og bestyrelsen foreslår genvalg.
En særlig tak til Mia Bagge for hendes indsats i bestyrelsen.

Bestyrelsen har arbejdet effektivt og målbevidst igennem 2013. Jeg har været valgt som formand
for den i nu nogle år, og arbejdet som formand har været en stor personlig fornøjelse for mig. Jeg
takker mine bestyrelseskolleger for et godt og loyalt samarbejde og ønsker den kommende
bestyrelse alt vel.
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