Mødereferat

Emne:

Aktiv Kunsts Årsmøde

Dato:

Mandag, den 21. januar 2013 - kl. 19:30

Sted:

Fuglsanghus, Hørsholm

Deltagere:

69 medlemmer af Aktiv Kunst

Dagsorden:
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5
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9

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning v/ Jørn Hansen
Gruppernes beretning
Fremlæggelse af regnskab v/Annie Vabbersgaard
Budget og kontingent
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
Eventuelt
Afslutning

Formanden Jørn Hansen bød velkommen.

Ad 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Torben Frederiksen som dirigent. Indkaldelsen var sket rettidigt – og
der var ingen bemærkninger til dagsordenen. Referat tages af Vibeke Tønner HolmPedersen.
Ad 2: Bestyrelsens beretning
Jørn Hansen fremlagde beretning (vedlagt i kopi) og præsenterede bestyrelsen.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Ad 3: Gruppernes beretning:
Keramik: Inge Ravn: Vi er 8 medlemmer på tirsdagsholdet, som møder ihærdigt. Vi
arbejder særdeles meget med forskellige metoder, så som modellering, at pølse, kagerulle
samt drejeskive. I sommer fik vi venligst udlånt en ovn fra Selmersbo, som også kan
brænde stentøj, det er en gevaldig udfordring. Gennem længere tid har vi savnet et samlet
overblik over glasur. Vi havde brug for et fælles udgangspunkt vedrørende teknik, kemien i
glasuren og anvendelse af de mange stoffer, som vi råder over i værkstedet. Vi har lavet en
opgørelse af hele beholdningen.
Glasurblanding og opskrifter er beskrevet i en journal, og ligeledes metoder til at opnå
bedst mulig glasering.
Vi har det fornøjeligt i tirsdags gruppen, vi er et meget kreativt og dynamisk team. Vi går
ikke af vejen for kritik – krydret med en god portion humor.
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Emalje: Jørn Hansen refererede fra gruppen i stedet for Ulla Birgitte Lundsgaard:
Vi laver ikke en pind. Ulla Lundsgaard, som leder gruppen, er en meget dygtig
emaljekunstner og ildsjæl, men vi er desværre ikke mange, der møder op. Vi har masser af
kobberplader, men det har ikke rigtigt fået os til at bestille så meget. Kom ned og besøg os
og prøv at arbejde i det materiale.
Vi mødes hver fredag kl. 13:00 i Gutfeldtshus.

Glasgruppen: Knud W. Knudsen
Glasgruppen har nu været aktiv i godt et års tid. Godt nok ikke med så mange aktører
endnu. Men tre personer (Annelise Toftehøj, Annie Vabbersgaard og Knud Knudsen) har
fået brugt fantasien og kreeret flere spændende glasprodukter.
Annelise har lavet nogle flotte glasfade af det foreningsindkøbte Bulls Eye glas. Annie har
eksperimenteret med glasbrænding i en mikrobølgeovn, og jeg selv har eksperimenteret
med genbrug af gamle flasker og vinduesglas. Det er blevet til nogle meget spændende
glasting, hvoraf nogle kommer med på efterårsudstillingen.
Brændingen af glasprodukterne kan foregå i foreningens brændeovn, som står i garagen
på Gutfeldshus. Her er desuden en mikrobølgeovn, som kan bruges til brænding af små
glassmykker. Til dette kræves dog en lille ovn indsats, som glasgruppen endnu ikke har
fået anskaffet.
Glasgruppen har arbejdstid på Gutfeldtshus hver mandag aften og onsdag formiddag.
Vi har i glasgruppen lidt forskelligt Bulls Eye glas, som afregnes pr. kg. Brugt glas til en kg.
pris på DKK 266,-. Af dette beløb går de DKK 66,- kr. til afdrag på indkøbt glasværktøj.
Kommer man med sit eget glas, betaler man en kilo afgift på DKK 66,-. Denne afgift går til
afdrag på indkøbt glasværktøj.
Bruger man foreningens indkøbte glasovn i Gutfeldtshus, betales en årlig afgift på DKK
200,- som går til afdrag på foreningens udlæg.

Malergruppe: Jette Fogelstrøm
Malergruppen mødes hver onsdag ml. 14:00 og 17:00. Der er lidt forskelligt fremmøde. I er
velkomne til at kigge ind til os. Nogle maler abstrakt og andre naturalistisk, nogle maler
med akryl og igen andre med olie. Vi hygger os meget og har det rart.

Grafikgruppen: Claus Petersen
Grafikgruppen mødes hver torsdag kl. 10:00 og nogle timer frem. Vi er 5 i gruppen nu, vi
var oprindeligt fire, men nu har vi fået Hanne Winkel med, som er meget professionel og
arbejder både i Paris og København. Hanne har fået anskaffet en presse til os med lås på,
så nu kan vi bruge flere fremstillingsteknikker både med kobber og linoleum.
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Croquis: Steffen Bue
Croquis gruppen mødes torsdag aften. Vi har haft to seancer i efteråret, som er gået godt.
Vi har jo fået et generøst tilbud fra bestyrelsen, som dækker eventuelt underskud efter
betaling af udgifterne til en model; det har hjulpet os meget. Der kommer et oplæg på
hjemmesiden hvor vi vil afholde to aftener med croquis i Fuglsanghus her i foråret.
Sandsynligvis en aften i marts og en i april.
Ad 4: Fremlæggelse af regnskab
Annie Vabbersgaard informerede om regnskabet i foreningen.
Som I ved, har jeg fået overdraget kasserer jobbet i august måned efter Torben Pagh
Madsen. Ud fra min bogholder erfaring har jeg lavet få mindre konterings ændringer, som i
vedlagte regnskab giver sig udslag i enkelte budget afvigelser for 2012.
Resultatet for 2012 viser et overskud på DKK 1.670,-. Ud fra min bogføring for 2012 har jeg
lavet et budget for 2013.
I maj/juni medlemsbladet blev det meddelt, at fristen for retmæssigt kontingent indbetaling i
år er sat til den 28. februar 2013.
Til dem, som ikke har Netbank, kan girokort fås hos mig i dag. Men hvis I vil spare det høje
giro gebyr på DKK 30,-, kan I betale kontant til mig i dag, eller hjemme hos mig efter
nærmere aftale.
Regnskabet blev godkendt.
Regnskabet er vedlagt i kopi.
Ad 5: Budget og kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i år. Det blev modtaget med glæde.

Ad 6: Indkomne forslag
Fra Emaljegruppen og Glasgruppen: Brev af 6. december 2012 – vedlagt.
Bestyrelsens bemærkning til forslaget fra emalje-/glasgruppen.
Bestyrelsen anbefaler ikke det fremsatte forslag til vedtagelse, fordi:
-

Alle arbejdsgrupper i Foreningen bør være økonomisk selvbærende. Det bør ikke være
sådan, at en lille medlemsskare, som arbejder i Gutfeldtshus, skal have sine
omkostninger dækket af Foreningens kasse.

-

Foreningens udgift til anskaffelsen og istandsættelsen af emalje-/glasovnen er en
ganske reel omkostning ved driften af to arbejdsgrupper – en omkostning, som bør
dækkes af brugerne i lighed med omkostningerne ved deres materialeforbrug.
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-

At ovne, som anvendes an andre arbejdsgrupper i Gutfeldtshus, stilles gratis til
rådighed af Hørsholm Kommune, er sagen uvedkommende.

-

At bestyrelsen i 2009 valgte at anskaffe og installere den pågældende ovn uden at tage
potentielle brugere med på råd om betalingsvilkårene, er ligeledes sagen
uvedkommende, idet de pågældende vilkår har været bekendt for brugerne siden
idriftsættelsen af ovnen.

-

Skulle nogle medlemmer af de pågældende grupper fra starten have været uden viden
om Foreningens betalingsbetingelser, har det stået dem ganske frit for at melde sig ud
af gruppen, da de fik betalingsbetingelserne at vide.

Her er tale om et nok så principielt spørgsmål: Skal et fåtal af medlemmerne have ret til at
få deres aktiviteter finansieret delvis af Foreningens samlede kasse, eller skal de selv tage
sig af det?
Jørn Hansen.

Spørgsmål fra salen:
Claus Rasmussen spurgte om hvor mange medlemmer, der er i glasgruppen, der er fem,
han forstod ikke at de DKK 200,- er et problem.
Inger Olsen: Mente at det er urimeligt at kun en gruppe skal betale, det må da være en
fællesudgift, kan vi ikke ansøge kommunen om at betale et tilskud.
Jørn Hansen svarede, det gør vi ikke – der vil blive beskåret i vores tilskud til Fuglsanghus.
Kommunen kører meget stramt.
Marianne Høyland Poulsen ville gerne vide om vi betaler for strømforbruget?
Jørn Hansen: Kommunen betaler for strømmen.
Marianne Høyland Poulsen: Hvis nu vi alle betalte DKK 10,-, så ville den ovn være betalt.
Bodil Høyer spurgte om økonomien kan bære det? Jeg er blevet inviteret til at komme og
prøve en brænding.
Jørn Hansen. Ovnen er allerede afskrevet, man kan godt forsøge en brænding uden
betaling.
Eva sagde, at hun selv havde haft et glasværksted, som hun afhændede for to år siden, og
kendte til de mange omkostninger i forbindelse med at have et glasværksted. Forslaget er
urimeligt - DKK 200,- på årsbasis er meget rimeligt. Hvad hvis der ryger et varmelegeme?
Knud Knudsen: Jeg har ikke selv noget imod at betale. Jeg har dog et spørgsmål. Når
ovnen er betalt, hvem tilhører ovnen så?
Jørn Hansen: Foreningen påtager sig løbende vedligeholdelsen af ovnen, den vil fortsat
tilhøre foreningen efter 10 år.
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Forslaget blev forkastet med 68 stemmer mod 2.

Ad 7: Valg til bestyrelsen
Som det fremgår af indkaldelsen, er Svend Georg Clausen, Tage Jørgensen, Torben Pagh
Madsen og Birgit Steen på valg som bestyrelsesmedlemmer og Annie Vabbersgaard er på
valg som suppleant. Torben Pagh-Madsen og Birgit Steen ønsker ikke genvalg, alle øvrige
er villige til genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Svend Georg Clausen og Tage Jørgensen samt valg af
Annie Vabbersgaard og Kjeld Verner Sivertsen som medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår valg af Merete Aaen som suppleant.
Alle bestyrelsens forslag blev vedtaget.
Ad 8: Eventuelt.
Tage Jørgensen:
Medlemsudstillinger i 2013, status pr. 21. januar 2013.
Der er kommet 63 tilmeldingsskemaer, heraf 51 inden fristens udløb. Alle skemaer
modtaget efter den 10.december vil selvfølgelig blive modtaget med glæde og taget i
betragtning, jeg ved, at der er flere på vej.
Derudover er der kommet 11 tilmeldinger til den ekstra udstilling i Trommen i maj måned,
her ved jeg også, at der er flere på vej.
Af de 63 tilmeldingsskemaer er 14 udfyldt ukorrekt, f.eks. er der nogle hvor der er sat 4 x’er
på første linje for foretrukket udstilling, og så må jeg gætte på hvad ønsket egentlig er.
Generelt har jeg gættet og listet ønsket til den mindst besatte udstilling. Dette er
sandsynligvis forkert, for statistisk er ønsket sikkert den mest besatte udstilling. Hvor jeg
har gættet forkert beder jeg om tilbagemelding på e-mail eller brev, så vi kan få det rettet.
Et medlem har betalt for deltagelse, men undladt at indsende et skema, jeg har valgt at
placere vedkommende på sommerudstillingen.
De 63 er placeret som følger:
Sommerudstillingen
16
Efterårsudstilling 1
30
Efterårsudstilling 2
4
Vinterudstillingen
13
Der er en del (25), der gerne vil deltage i en ekstra udstilling. Disse har jeg ikke sat på
listerne endnu, der er noteret 41 ønsker.
Sommerudstillingen
Efterårsudstilling 1
Efterårsudstilling 2

5
8
14
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Vinterudstillingen

14

De 8 ønsker om Efterårsudstilling 1 kan sikkert ikke imødekommes, da der allerede nu er
30, der har denne som foretrukket udstilling, de andre kan sandsynligvis opfyldes, men
tiden vil vise om der stadig vil være plads.
De 5 der har ønsker Sommerudstillingen, kan sikkert godt forberede sig på at komme med.

Jørn Hansen:
Vi håber, at flere medlemmer vil til melde sig på vagtlisten til Forårsudstillingen 1 (16.03 –
07.04), der ligger en vagtliste på bordet, som I er meget velkomne til at udfylde. Ligeledes
mangler vi hjælp til ophængningen af Forårsudstillingen 1 den 13. marts.
Aktiv Kunsts tidligere udstillergruppe udstiller stadig på Ugebladet. Vi vil meget gerne have
et godt forhold til Ugebladet, de skriver altid pænt om os. I kan skrive jer på, hvis I vil
udstille der. Der er også brug for udstillere i Lægehuset i Kongevejscentret. Begge steder
kan der hænge ca. 16 – 20 billeder.
Det er faktisk kun i Fuglsanghus og i Trommen, at vi kan udstille keramik. Vi påtænker at
sætte en montre op på Louiselund, så vi også får mulighed for at udstille keramik der.

Ad 9: Afslutning på Årsmødet
Torben Frederiksen erklærede årsmødet for afsluttet og gav ordet til Jørn Hansen.
Jørn Hansen takkede dirigenten for dennes ledelse af årsmødet.

Vi gik derefter over til at påbegynde lodtrækningen.

Bilag: Brev fra Glasgruppen 06.12.2012
Årsberetning
Regnskab
Hørsholm, 23. januar 2013

Formand:

Jørn Hansen

Dirigent:

Torben Frederiksen

Referent:

Vibeke Tønner Holm-Pedersen
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