Mødereferat

Emne:

Aktiv Kunsts Årsmøde

Dato:

Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30

Sted:

Fuglsanghus, Hørsholm

Deltagere:

53 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:
Keramik: Inge Ravn
Vi er syv medlemmer på tirsdagsholdet, der arbejdes flittigt. Vi arbejder særdeles meget
med forskellige metoder, så som lertøj, stentøj, brænder Raku tre til fire gange om året, og
så har vi fået en ny drejeskive. Drejeskiven skal ind i vores ovnrum, som desværre var i
utrolig dårlig stand. Et af vores medlemmer Steffen Bue har hjulpet med at mure væggene
op, så nu ser det fint ud, og vi kan tage vores nye drejeskive i brug – stor tak til Steffen
Bue.
Glasgruppen: Knud W. Knudsen
Glasgruppen er stadig en lille eksklusiv gruppe med fem aktive medlemmer og et par nye
Aktiv Kunsts medlemmer, som overvejer.
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Annelise Toftehøj arbejder med Bullseye glas og komponerer sine ting hjemmefra,
hovedsageligt diverse skåle og fade.
Ruth og Lizzie Schnoor komponerer også deres glas værker hjemmefra, men arbejder
også meget med vinduesglas og glasmaling, som bliver lagt på i Gutfeldtshus. De laver
bl.a. flotte huse og glasmalerier samt mindre smykker. Nogle af Ruths værker kan ses på
denne udstilling.
Annie Vabbersgaard arbejder med genbrugsglas og laver sine glassmykker ved brænding i
mikrobølgeovn. En brændingsmetode som giver et færdigt resultat allerede efter en lille
time.
Knud Knudsen arbejder fortsat med genbrugsglas, navnlig gamle spændende flasker, men
også med vindues glas. Knud eksperimenterer meget, da glasbrænding stadig er et helt nyt
felt. Nogle af værkerne kan ses på denne udstilling og også i Trommen.
Til glasbrænding bruger vi foreningens gamle glasovn, som står i garagen ved
Gutfeldtshus. Her er også foreningens mikrobølgeovn. Den store fordel ved glasbrænding i
mikrobølgeovn er den meget korte produktionstid på under en time til det færdige emne kan
tages i hånden.
Glasgruppens medlemmer arbejder for det meste hjemmefra med selve glas
komponeringen. Derfor har vi ikke en fast mødedag i Gutfeldtshus. Ønskes en
demonstration af brugen af glasovnen og mikrobølgeovnen, står Knud gerne til rådighed.
Ligeledes kan Knud også give assistance ved brugen af glasværktøjet. Men da gruppen
ikke kommer fast hver uge i Gutfeldtshus, så giv lige Knud et ring på mobil: 51423624.
Vi har lidt forskelligt Bullseye glas i glasgruppen, og det koster kr. 200,- pr. kg. forbrugt
glas. Glasgruppen har eget glasværktøj, som også befinder sig i Gutfeldtshus.

Malergruppe: Jette Fogelstrøm
Malergruppen har fået nyt atelier i et stort lokale på Hannebjerg. Der males fortrinsvis i
acryl. Vi mødes hver onsdag kl. 10:00 og fortsætter til vi har lyst til at holde op, alle er
velkomne til at kigge ind til os. Erik Aaen kan kontaktes, hvis I ønsker en nøgle. I kan bare
møde op og se hvordan vi har det dernede, vi hygger os meget og har det rart.

Grafikgruppen: Steffen Bue
Grafikgruppen, som består af en lille flok, mødes i Gutfeldtshus i kælderen hver torsdag kl.
10:00 og nogle timer frem. Der arbejdes flittigt og vi er så heldige, at vi har en rigtig
professionel grafiker blandt os Hanne Winkel, som arbejder både i København og Paris, det
er noget der rykker. Der er altid kaffe og vin og muntre frokoster i løbet af sæsonen. Alle er
velkomne.

Croquis: Steffen Bue
I mange år samledes vi i Fuglsanghus, men det var svært at samle mange nok til at betale
for en model. Nu tegner vi croquis på Nivågaard, det er virkelig godt.
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Vi samles deroppe om onsdagen mellem kl. 17:00 og 19:00. Bodil hjælper med gode råd
og der er også kaffe og vin, vi har det rigtigt sjovt deroppe. Lokalet hvor vi samles i ligger
lige til venstre, når vi kommer ind ved receptionen.
Det er en god ide at være medlem af Nivågaard, hvis man skal male deroppe. Det koster
250,- DKK om året.

Ad 4: Fremlæggelse af regnskab
Annie Vabbersgaard informerede om regnskabet i foreningen.
Resultatet for 2014 viser et overskud på DKK 1.951,61. Fristen for retmæssigt kontingent
indbetaling er i år igen sat til den 28. februar. Til dem, som ikke har netbank, kan girokort
fås hos mig i dag, men hvis I vil spare det høje giro gebyr, kan I betale kontant til mig i dag,
eller hjemme hos mig efter nærmere aftale.
Der kan også betales via MobilePay til tlf.: 23301669.
Og så en lille bøn fra kassereren. Jeg har nu været kasserer i Aktiv Kunst i ca. 2½ år, og
jeg håber, at det har været til alles tilfredshed. Men det har ikke været uden sværdslag. Det
har kostet mange telefonopringninger og e-mails til medlemmer, som ikke overholder
betalingsfristen. Da jeg stadig er aktiv på arbejdsmarkedet og har meget travlt i mit eget
firma, specielt i december, januar og februar måned, bekymrer det mig at skulle bruge så
meget tid på at rykke for betalinger.
Så her med et indtrængende lille opråb til jer: Overhold venligst betalingsfristen.
Regnskabet blev godkendt.
Regnskabet er vedlagt i kopi.

Ad 5: Budget og kontingent
Bestyrelsen foreslår 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 Svend Georg Clausen, Tage Jørgensen og Annie
Vabbersgaard på valg som bestyrelsesmedlemmer alle er villige til genvalg. De blev
genvalgt.
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Jørn Hansen beder generalforsamlingen acceptere, at Kjeld Sivertsen fortsætter et år
yderligere uden valg, det vedtager alle.
Revisor Hanne Frederiksen blev også genvalgt.
Alle bestyrelsens forslag blev således vedtaget.
Ad 8: Eventuelt.
Bente Schimmel:
På sidste medlemsudstilling var jeg vagt sammen med et medlem, som fortalte, at hun var
blevet ringet op af den som lavede vagtlisten, og hun havde sagt at, vedkommende var nr.
30 på listen, som hun havde ringet rundt til for at få nogen til at gå vagt på udstillingen. Det
er da simpelthen for dårligt, at vi ikke kan få medlemmerne til at gå vagt, især på de
udstillinger, de selv udstiller på.
Kjeld Sivertsen:
Det er rigtigt, at vi har mange problemer med at få medlemmerne til at tage en vagt. Det er
jo noget vi forventer at alle gør, som udstiller. Det er dog især på vores eksterne
udstillinger, at vi har problemer med at få dækket vagterne, specielt på de udstillinger, som
ligger tæt på jul og påske. Der bliver sendt en ønskevagtliste ud i begyndelsen af februar,
og så håber vi, at mange vil tilmelde sig.

Marianne Høyland Poulsen:
I bestyrelsen har vi talt om at lave nogle ekskursioner. Er der tre – fire stykker, som
eventuelt har lyst til at drive det. I kan række hånden op, eller skrive jer på listen som ligger
på bordet efter bestyrelsesmødet. Jeg kan ikke selv være hovedkraften i det, men hvis I har
nogle ideer eller har lyst til at danne sådan en gruppe, kan I skrive jer op med navn,
telefonnummer og e-mail adresse.

Ulla Gyldendal:
Hvad med at vi lavede nogle ekskursioner til f.eks. Sverige med en samlet bus herfra
Fuglsanghus. Det kunne eventuelt være sammen med de andre to kunstforeninger i
Hørsholm eller en arkæologisk forening.
Forslaget blev taget ad notam.

Merete Aaen:
Jeg har lagt en seddel vedrørende udstilling på lægehuset i Kongevejscentret og
Kulturhuset Trommen oppe på bordet. Hvis I har lyst til at udstille, så skriv jer på, så vil jeg
kontakte jer.
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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, 21. januar 2015

Formand:

Kjeld Sivertsen

Dirigent:

Jørn Hansen

Referent:

Vibeke Tønner Holm-Pedersen
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