Mødereferat

Emne:

Aktiv Kunsts Årsmøde

Dato:

Tirsdag, den 25. januar 2016 - kl. 19:30

Sted:

Fuglsanghus, Hørsholm

Deltagere:

61 medlemmer af Aktiv Kunst

Dagsorden:
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Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning v/ Kjeld Sivertsen
Gruppernes beretning
Fremlæggelse af regnskab v/Annie Vabbersgaard
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,
og bestyrelsen præsenterede sig selv
Ad 3: Gruppernes beretning:
Malergruppen: Merete Aaen
Malergruppen holder til på Hannebjerg i nogle rigtig gode lokaler. Der er en gruppe som
mødes om tirsdagen og den gruppe, som jeg er i mødes om onsdagen. Man behøver ikke
komme på de tidspunkter, hvor grupperne holder til, man kan godt gå op og male på andre
tidspunkter. Spørg Erik Aaen så vil han sætte jer ind i nøglesystemet, så I kan komme ind.
I sommer havde vi en rigtig god kontakt til flygtningebørnene, som boede på centeret, men
da de skulle starte i skole i september, holdt de op med at komme over til os. I øjeblikket
bor der mange enlige mænd, og vi har ikke så meget kontakt med dem. Lokalerne kan
bruges til mange aktiviteter, så kontakt Erik Aaen, hvis I har behov for det.
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Grafikgruppen: Steffen Bue
I Gutfeldtshus har vi et vidunderligt værksted. Vi har en super ny lækker presse, så kom
bare forbi, der er altid plads til en til. Annie er den sidste nye i vores gruppe.
Vi har to kaffekander, og I er altid velkomne til at komme derned. Vi er der hver torsdag fra
kl. 10:00 og nogle timer frem.

Keramik: Inge Ravn
Tirsdagsholdet er meget aktive. Vi er otte, som mødes med stor gejst og engagement,
samtidig med at vi hygger os og har det rart og fornøjeligt sammen. Af nye tiltag kan jeg
nævne, at en ny tønde til Raku brænding er taget i brug, og i løbet af året har vi brændt
Raku tre gange – mandagsholdet er altid inviteret med.
Af nyskabelse kan nævnes kvætsning. Jette har været på kursus og lært at lave forme,
som benyttes til kvætsning. Sammen med Kjeld har hun lavet to forme, som bliver anvendt
flittigt.
Da både mandags og tirsdags holdet er fyldt op, kan der etableres et nyt keramikhold f.eks.
om onsdagen, hvis der er interesse for det. Ligeledes kan der laves hold om eftermiddage,
hvis der er medlemmer, som ønsker det.

Glasgruppen: Knud W. Knudsen
Glasgruppen er en lille men aktiv gruppe i Aktiv Kunst, som laver spændende glasprodukter
i den gamle glas/emalje ovn i garagen i Gutfeldtshus.
Selv om vi pt. kun er seks 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.
Vi arbejder normalt med glasset hjemmefra og laver så de sidste komponeringer og
opstillinger i garagen, før det sættes i ovnen. Derfor har vi ikke en fast mødedag i
Gutfeldtshus. Man kan dog frit arbejde i huset hver onsdag, som officielt er vores dag i
Gutfeldtshus.
Glasarbejde er ofte meget 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 minimum et døgn, kan man som regel indenfor en time brænde
glas i mikrobølgeovn. Men det er kun 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, så giv mig lige et ring på mobilen: 5142 3624.

2

Vi har lidt forskelligt Bullseye glas i glasgruppen, det koster kr. 200,- pr. kg forbrugt glas.
Glasgruppen har eget glasværktøj, som også befinder sig i Gutfeldtshus.

Fællesmøde i Gutfeldtshus: Mogens Ohmsen
Alle arbejdsgrupper i Gutfeldtshus indbydes hermed til fællesmøde mandag den 22. februar
kl. 11:00.
Formålet med mødet er primært at give alle en mulighed for at møde de andre grupper,
som benytter Gutfeldtshus.
Der er i øjeblikket følgende grupper: Mandag: Keramik, tirsdag: Keramik, onsdag: Maling
(hvis der opstår behov), torsdag: Grafik og fredag: Glas.
På mødet skal vi uformelt tale om emner, der er af fælles interesse for grupperne, medens
vi drikker en kop kaffe/the. Lederne af de enkelte arbejdsgrupper anmodes om at oplyse
navne på deres gruppemedlemmer.
Andre emner kan f.eks. være plan for maling af gulv, vurdering af rengøringsstandarden,
ønsker om ændringer eller andet, der har betydning for vores anvendelse af værkstedet.
Forslag til emner modtages gerne.
Der er ikke krav om forudgående tilmelding, men jeg håber, at mange vil deltage.

Akvarel Workshop: Ane Grete Aagaard
Akvarel Workshop bliver afholdt i weekenden 27. – 28. februar begge dage fra kl. 10:00 –
16:00 på Atelier Hannebjerg. Netop Hannebjerg er et rigtigt godt sted at afholde
workshoppen. Programmet er ikke et decideret kursus, men jeg vil vise nogle forskellige
teknikker. Medlemmerne er meget velkomne til at komme med gode ideer. Workshoppen er
allerede overtegnet.

Glasgruppen: Knud W. Knudsen
Det er ikke et kursus, men en workshop, som bliver afholdt i Fusing og Slumping.
Der bliver afholdt workshops tre onsdage i maj og juni: 18.05, 25.05 og 01.06.2016
Igennem hele perioden kan vi arbejde med små stykker glas og brænde dem i
mikrobølgeovnen. Udfordringerne er store, fordi man ikke altid kan følge produktet.

Ekskursioner: Inge Ravn
Den 2. juni arrangerede jeg et besøg i Rørholmsgade. Vi blev budt velkommen af en
kunstner, som introducerede os til gaden med de mange kunstnere. Vi fik vin og snacks og
besøgte de forskellige værksteder og gallerier. Vi var ti, som deltog.
Den 2. oktober arrangerede Hanne Rosengård en udflugt til Skenkelsø for at se keramiker
Allan Hytholms galleri og værksted. Vi startede ud med kaffe og hjemmebag og fik en
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rundvisning i værkstedet og udstillingen med foredrag om arbejdsprocessen. Et vellykket
arrangement med 15 deltagere. Et besøg hos Allan kan anbefales.
Der har vist sig begrænset interesse for de to arrangementer i ekskursionsgruppen. Anne
og jeg trækker os, og vi vil høre om der er nogen, der brænder inde med ideer til nogle
ekskursioner i år og som også vil være tovholdere?
Der var ikke megen respons på forslaget!!!
Vagtplaner: Vibeke Holm-Pedersen

Som I alle ved, har vi behov for, at medlemmerne tager vagter, mens vi har
medlemsudstillinger i Fuglsanghus.
Det har altid været sådan, at det for det meste var dem, der udstillede på de respektive
udstillinger, jeg henvendte mig til, for at få dækket vagterne. Det er nu blevet sådan, at
også andre medlemmer kan tilbyde at være vagt på andre udstillinger end dem, som de
selv udstiller på.
Jeg står for at, - sende bladet ud til dem der ikke er på e-mail, så laver jeg
ønskevagtlisten samt de endelige vagtlister, og det tager ofte mange timer, at få
medlemmerne til at dække vagterne til en udstilling.
Ofte har jeg måtte foretage mellem 30 - 40 opkald fra min private telefon, før vagtlisten
endelig er faldet på plads. Nogle gange har jeg ringet på telefonen til medlemmer, som så
efter at vi har talt sammen i et stykke tid, siger: Faktisk - så er jeg i øjeblikket i Malaga,
Paris eller Spanien, endog ringede jeg til en, som svarede sin telefon i Fjernøsten om
natten. Det er selvfølgelig hyggeligt - men også dyrt!!
På Aktiv Kunsts tilmeldings blanketter står der, at vi gerne ser, at I tilmelder jer en eller
to vagter enten på den udstilling, hvor I selv udstiller, eller også på en anden udstilling i
løbet af året.
Det må være muligt at få alle de medlemmer, som udstiller på en udstilling til også at stille
sig til rådighed for at tage en vagt, så jeg ikke altid har dette problem.
Det er jo sådan at jeg efterhånden ved, hvem jeg kan ringe til, og bede om hjælp til at tage
en ekstra vagt, men det ville være mere retfærdigt, hvis alle meldte sig frivilligt, og det ikke
altid var de samme, som var venlige og stillede op igen og igen.
Desværre har vi over en lang periode, men specielt på det sidste oplevet, at medlemmer
ikke er dukket op på deres tildelte vagt til medlemsudstillingen i Fuglsanghus. Det giver os
store problemer i bestyrelsen, da den person som låser op i Fuglsanghus dermed må
blive dernede og dække vagten. Når vi så ringer hjem til medlemmet, som har forpligtet sig
til at tage en vagt, får vi ofte det svar, at det har jeg da glemt eller jeg kan ikke i dag.
Det er ikke godt nok,,,,,
Selvfølgelig kan alle blive syge, men så er det op til medlemmet selv at give besked –
eller selv sørge for at der kommer en anden på vagt den dag.
Vi er alle frivillige i denne forening – så vi må kunne tage hensyn til hinanden!!!!!
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Jeg forsøger også altid at sætte to på hver vagt, så man ikke er alene i Fuglsanghus. Dog
er der flere, som jo har prøvet det adskillige gange, og siger, at de ikke har noget imod at
være alene. Ligeledes får nye medlemmer altid en erfaren udstiller, at være sammen med
den første gang de stiller op til vagt i Fuglsanghus.
De fleste er jo på nettet, og det er faktisk meget nemt at gå ind og tilkendegive, at de
ønsker den og den vagt. Jeg ved godt, at der så ofte vil være flere sammenfaldende ønsker
– og så er det der, at jeg altså må ringe rundt og få ”flyttet” vagterne – det er også ok, og
jeg kan ikke se, at det kan gøres på nogen anden måde.
Mit nye forslag til vagtlisten er: at Hanne Klitgaards vagter allerede står på
ønskevagtlisten, når den bliver tilsendt jer eller I logger ind på hjemmesiden og beslutter jer
for hvilken dag, I ønsker at tage en vagt.
Hannes vagter er blevet skrevet på ønskevagtlisten, allerede til den kommende
Forårsudstilling fra 19. marts – 10. april som I fik ved ankomsten. Derved undgår jeg at
flytte jer, fra de dage som Hanne Klitgaard allerede har valgt. Er der nogle, der ikke har set
den, så har jeg flere kopier heroppe.
Jeg ved ikke om alle ved det, men Hanne Klitgaard er den faste vagt i Fuglsanghus, som
dækker ca. 12-14 vagter under hver udstilling. De resterende må vi selv sørge for.
Med dette nye tiltag, altså… med at Hanne Klitgaard’s vagter allerede står på
ønskevagtlisten, håber jeg at det skulle blive noget nemmere at få dækket vagterne. Jeg
håber meget, at der er enighed om, at alle der udstiller så vidt muligt tager en vagt eller to
(på den medlemsudstilling, som de selv udstiller på).
Er der nogle, som har forslag til en nemmere afvikling af vagterne, vil jeg gerne høre om
det.
OG ENDELIG – hvis der blandt jer her i aften, er nogle, som ønsker at melde sig til at
være faste vagter, under Aktiv Kunsts medlemsudstilling her i Fuglsanghus – SÅ MÅ DE
MEGET GERNE HENVENDE SIG TIL MIG.
Vi fik ingen henvendelser vedrørende nogen, som ønskede at melde sig som faste vagter,
eller som havde forslag til en nemmere tilgang til at få udfyldt vagterne på
medlemsudstillingerne.

Jette Bøving:
Det burde ikke være så svært – har man fået lov til at udstille, så skal man altså også tage
en vagt. Sådan!!!

Ad 4: Fremlæggelse af regnskab
Jørn Hansen informerede om regnskabet i foreningen.
Resultatet for 2015 viser et overskud på DKK 16.913,80.
Fristen for retmæssigt kontingent indbetaling er i år igen sat til den 28. februar.
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Regnskabet blev godkendt.
Regnskabet er vedlagt i kopi.
Ad 5: Budget og kontingent
Bestyrelsen informerede om budgettet for 2016 og foreslog uændret kontingent i år. DKK
300,- for aktive medlemmer og DKK 100,- for støttemedlemmer og ikke udøvende
pensionister.
Det blev modtaget med glæde.

Ad 6: Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Ad 7: Valg til bestyrelsen
Som det fremgår af indkaldelsen, er Inge Ravn, Merete Aaen, Vibeke Holm-Pedersen og
Kjeld Sivertsen på valg som bestyrelsesmedlemmer alle er villige til genvalg. De blev
genvalgt.
Marianne Højland og Mogens Ohmsen blev også genvalgt som suppleanter.
Revisor Hanne Frederiksen blev også genvalgt.
Alle bestyrelsens forslag blev således vedtaget.
Ad 8: Eventuelt.
Ane Lise Toftehøj:
Jeg har et spørgsmål til bestyrelsen. I december besluttede vi os for hvilken udstilling vi
gerne ville på, og der tilkendegjorde jeg hvilken dag jeg kunne tage en vagt på, så det da
stå et eller andet sted. Jeg synes, at det er en forpligtelse at tage vagt.
Merete Aaen:
Jeg har lagt en seddel, som man kan skrive sig på ude ved indgangen, det gælder
vedrørende udstilling i Lægehuset i Kongevejscentret. Det er muligt at hænge ca. 12 – 14
billeder op i en lang gang og der er kroge og snore lige til at bruge. Hvis der er nogle, som
har lyst til at hænge billeder op i Lægehuset, så I kan bare kontakte mig.
Leo Langgaard:
Jeg vil lige informere jer om, at der i morgen 26. januar kl. 15:00 er fernisering på
Louiselund, hvor der også vil blive holdt taler. Det er Inge Ravn, Hanne Ekmann og Bente
Schimmel, som udstiller. Der et dejligt cafeområde, som er meget hyggeligt og vi får meget
positive udtalelser fra Louiselund for vore udstillinger dernede.
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Else Ruby:
Jeg undrer mig over, at jeg aldrig får nogen e-mail fra Aktiv Kunst?
Gitte Snorgaard:
Jeg har lige fået en ny computer og i den forbindelse mistede jeg lidt data, men alt skulle
være på plads nu, så det undrer mig meget, hvis I alle som har givet mig jeres e-mails
adresser ikke får den. Nogle gange kan det være fordi jeres inbox er for fuld, så kommer
det tilbage til mig, men det kan jeg jo ikke gøre noget ved.
Jeg håber, at alt skulle være i orden nu, så lad os tales ved om det, hvis der er nogen, som
ikke får nyhedsbladet. Alle mails bliver besvaret hurtigt.
Jette Bøving:
Allan Hytholm udstiller på Kirkehavegaard i Lillerød, der er åbent søndag mellem kl. 14:00
og 17:00. Det står også i Frederiksborg Amts Avis.
Knud Knudsen:
Lige en kommentar til glasgruppen. Den kære gamle glasovn er ved at være 100%
udnyttet, derfor har vi i længere tid været på udkik efter en nyere ovn beregnet til glasfusing
og slumping. Hvis I hører om at nogen har en god glasovn til salg, må I meget gerne lade
os det vide.
Dagsordenen er udtømt.
Årsmødet er slut.
Ad 9: Afslutning på Årsmødet
Jørn Hansen erklærede årsmødet for afsluttet og gav ordet til Kjeld Sivertsen.
Kjeld Sivertsen takkede dirigenten for dennes ledelse af årsmødet.
Vi gik derefter over til at påbegynde lodtrækningen.

Bilag: Årsberetning
Regnskab

Hørsholm, 26. januar 2016

Formand:

Kjeld Sivertsen

Dirigent:

Jørn Hansen

Referent:

Vibeke Tønner Holm-Pedersen
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