
Til vore medlemmer

Hermed præsenterer vi de 59 gevinster, som vil blive fordelt blandt  medlemmerne ved lodtrækning
på den ordinære generalforsamling  onsdag den 23. maj 2012.

Værkernes omtrentlige mål i cm er inklusiv en eventuel ramme, og højden er nævnt først.
Som noget nyt er der kun en kunstnerbeskrivelse, hvis ikke det har været muligt at 
angive et link til en relevant hjemmeside. Disse links er aktive, så man kan blot klikke på dem.

Det er stadig muligt, at gå ind på vores egen hjemmeside og få vist kunstværkerne, her i en noget større udgave og med 
en bedre opløsning. Ved hjælp af linket her kommer man direkte dertil: 

http://tdckunst.dk/node/36

Kunstværkerne vil blive udstillet ved kantinen i Teglholmen fra den 2. maj til generalforsamlingen.
Der afholdes i den forbindelse fernisering onsdag den 2. maj fra kl. 16.00 til 18.00.

Vær opmærksom på, at hvis du har 8 lodder eller flere, og udtrækkes som nr. 40 eller højere, kan du vælge at 
”stå over”, og få dine lodder overført til næste år.

Medlemsgave:

Medlemsgaven - et monotypi i formatet 28 x 38. - er denne gang udført af den dygtige og anerkendte kunstner Jan 
Wessel. Der er tale om et litografisk tryk, hvor der er brugt 8 forskellige grundmotiver, som er blevet påført forskellige 
farver inden trykningen af det enekelte ark. Dermed opnås, at alle tryk er forskellige, der er ikke 2 ens. 

Du kan få mere at vide  om Jan Wessel på hans hjemmeside: http://janwessel.dk  

Medlemsgaven udleveres på generalforsamlingen  (dog kun til dem der har været medlem hele det sidste foreningsår). 
I den forbindelse har vi igen denne gang sørget for, at der kan tilbydes professionel indramning til en favorabel pris.
Der vil derfor være en repræsentant fra Rammefabrikken til stede, så aflevering til indramning kan foretages direkte.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

http://janwessel.dk/
http://tdckunst.dk/node/36


1. Pierre Alechensky
Litografi 26 x 22

Født den 19. oktober 1927, belgisk 
kunstner, som i Danmark er mest kendt for 
at være en del af COBRA-gruppen

2. Anne Grethe Andersen
Akryl 34 x 44

Autodidakt naivistisk kunstner.

3. Ulla Becker
Olie 70 x 80

www.ullabecker.dk

4. Borup Design
Halssmykke

www.perborupdesign.dk

5. Sonja Brandes
Papirklip 32 x 27

www.soniabrandes.dk 

6. Corneille
Skulptur

(proptrækkersæt) 24 x 21
www.kunstonline.dk/diverse/b

iografier/corneille-6598

7. Sven Dalsgaard
Litografi 35 x 60

http://da.wikipedia.org/wiki/Sve
n_Dalsgaard

8. Rasmus Eckhardt
Olie  160 x 135

http://www.lauritz.com/Article/A
rticle.aspx?

LanguageId=1&article=4019&sfl
ang=da

9. Gorm Eriksen
Litografi 72 x 55

www.gormeriksen.dk/
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10. Anne Marie Escobar
Olie 40 x 30

http://amescobar.mono.net/

11. Anne Marie Escobar
Olie 43 x 53

http://amescobar.mono.net/

12. Marco Evaristti
Håndkoloreret elefant 20 x 
22
http://www.galeriewolfsen.dk/
dk/kunstnere/kunstner_profil.h
tm?u=111250000100564

13. Ann Falaise
Litografi 70 x 60

Født i Odense i 1944. Studier ved det 
Fynske Kunstakademi i årene 1968 til 

1972. 

14. Karen Fly
Halssmykke

www.karenfly.dk

15. Ulrich Friis
Collage  58 x 59
www.friis-art.nu

16. Kasia Gasparski
Ring

http://www.kasia.dk

17. Gunleif Grube
Litografi 67 x 53

www.gunleifgrube.dk

18. Hans Haagen
Litografi  41 x 58

http://www.artguidedenmark.d
k/artguidedenmark/gallery/arti

st.asp?id=10786
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19. Lene Hald
Halssmykke

www.lenehald.dk

20. Palle Hatting
Olie 104 x 104

21. Palle Hatting
Olie 54 x 64

www.gallerihatting.dk

22. Sisse Hoffmann
2 håndtegninger 22 x 30
www.sissehoffmann.dk

23. Poul Janus Ibsen
Litografi 88 x 67
Født 1936,uddannet 

reklametegner,autodidakt kunstmaler

24. Robert Jacobsen
håndkoloreret radering 

51 x 45
Robert Jacobsen 4. juni 1912 - 26. januar 
1993. Selvlært som skulptør og grafiker. Er 
repræsenteret med skulpturer i museer og 
offentlige pladser over hele verden.

25. Gert Roger
Blandteknik 29 x 61
www.rogerlarsen.com

26. Jens Juul
Olie 130 x 90

http://www.jensjuul.com/

27. Kit Kjølhede
Olie 50 x 60

http://www.kit-k.com/

28. Anders Krieger
Gouache 83 x 50

http://www.anderskrieger.dk/

29. Jens Kromann
Litografi 65 x 80

http://jenskromann.dk/

30. Katie Lambert
Akryl 43 x 53

http://web.me.com/ktlamma/
Site/Welcome.html
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31. Lars Eje Larsson
Akvarel  51 x 64

www.larsejelarsson.se

32. Rikke Lunnemann
Halssmykke

http://lunnemann.eu/

33. Frodo Mikkelsen
Litografi 46 x 65

http://www.frodomikkelsen.dk
/

34. Moeslund
Glasskål 14 x 37

http://moeslundglas.com 

35. Moeslund
Glasskål 12 x 18

http://moeslundglas.com 

36. Øssur Mohr
Olie 64 x 84

http://ossurmohr.dk/
 

37. Poul Neale
Olie 55 x 55

www.paulnealeart.com  

38. Knud Odde
Litografi  51 x 63

http://knudodde.dk/ 

39 Tom Pedersen
Olie  70 x 50

Født 1947. Arkitekt, maler, tegner og 
skulptør. 

40.  Tom Pedersen
Akvarel 41 x 51

Født 1947. Arkitekt, maler, tegner og 
skulptør. 

41.  Tom Pedersen
Akvarel 36 x 30

Født 1947. Arkitekt, maler, tegner og 
skulptør. 

42. Gitte Peters
Litografi 45 x 45

h  ttp://www.knudgrothe.dk/kun  
stnere.asp?kid=32
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43. Peter Hjort Petersen
Keramikskål 9 x 25
http://www.galleri-

kaya.dk/index.php?keramik

44. Jonas Planas
Skulptur 38 høj
http://gallerie-

rasmus.dk/print.php?
grab=artigasplanas_cv

45. Niels Reumert
Litografi 75 x 88

http://www.nielsreumert.dk/In
dex_DK.htm

46. Stine Ring
Skulptur (bronze) 18 x 18

http://www.stineringhansen.dk/

47. Pia Rud
Akryl x 2,  24 x 24

http://www.piarud.dk/

48. Pia Rud
Akryl 95 x 66

http://www.piarud.dk/

49. Pia Rud
Akryl 84 x 84

http://www.piarud.dk/

50. Hans Christian Rylander
Olie 34 x 34

http://hanschristianrylander.dk 

51. Henrik Sandner
Olie 50 x 50

http://www.henrik-sandner.dk 
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52. Sarah Stilling
Akryl 90 x 121

http://www.sarastilling.dk/

53. Ina Strømberg
Skulptur (tin) 49 høj

http://www.inagallery.com/cv.ph
p

54. Leif Sylvester
Litografi 80 x 50

http://www.python.dk/

55. Arne Haugen Sørensen
Litografi  70 x 58

http://arnehaugensorensen.com/

56. Benjamin Torres
Akryl 30 x 60

http://www.gallerie  -  rasmus.dk/?  
torcal

57. Inge Vincents
Vase Porcelæn 20 høj

http://vincents.dk/ 

58. Jan Wessel
Skulptur/mobile  37 x 30

http://janwessel.dk 

59. Mikkel Rondin Ørsted
Koloreret grafik 42 x 32

http://mikkel-rundin.dk 
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Formandens Beretning 2012
Udstillinger 
Vi har udstilling i vandrehallen, og vores ene væg er desværre blevet inddraget af det store Maja-Lise 
Engelhardt billede, der var ikke plads andre steder. Vi har udstillet i september (Tom Pedersen), oktober 
(Øssur Mohr), november (Anne-Marie Escobar), januar (Jens Juul), februar (Pia Rud), marts + ½ april 
(Diverse Galleri Rasmus), ½april + maj (vores indkøbte kunstværker til udlodning), juni (Stine Servé). Det 
er meget forskellige kunstnere og det giver dermed et bredt udvalg, så vi håber at der vil være noget for 
enhver smag. 
Medlemsgave
Bestyrelsen har haft kig på en del emner, og efter debat og bearbejdning falgt valget på Jan Wessel, 
som netop i disse dage er ved at færdiggøre sit værk, så det er klar til udlevering på generalforsamlingen. 
Læs evt. mere på 1. side.
Arrangementer 
Vi har haft 2 arrangementer i efteråret et til Statens Museum for kunst, hvor vi blev vist rundt i Toulouse 
Lautrec udstillingen  - fin tilslutning og spændende udstilling.  Det andet arrangement var på Galleri Prag 61, 
hvor der er mange kunstnere samlet, så vi kunne se meget forskellig kunst og tale med kunstnerne om 
hvordan de arbejdede. Det var en rigtig spændende aften og bestyrelsen købte en del værker. Der har også 
været 2 arrangementer i foråret et til Nordatlantens Brygge på Amager, hvor tilslutningen ikke var stor, men 
de der var med havde en spændende oplevelse. Derudover var der rundvisning i Finn Juhls hus i anledning af 
hans 100 års fødselsdag og man kunne derefter se udstillingen på Ordrup gård (Per Kirkebys Grønlands 
billeder) . Det er altid sjovt at se, hvordan de berømte danske designere har boet og levet. Vi vil forsat 
bestræbe os på 2 arrangementer om efteråret og 2 om foråret. 
Generelt om vores bestyrelsesmøder 
Vi holder bestyrelsesmøder 1 gang om måneden, dog er juni og juli fritaget p.g.a. sommerferie. Vi har en fast 
dagsorden, hvor vi kommer rundt om indkøb, post, arrangementer og hvad der ellers rør sig. Vi har brugt en 
del tid på at finde en kunstner til vores medlemsgave. Valget faldt på Jan Wessel, som laver nogle tryk kaldet 
Monotypi, det er unika tryk, hvor Jan har indfarvet det håndgjorte papir før trykningen og hvor han maler på 
hver enkelt efter trykningen. Vi håber meget at I vil være tilfredse med resultatet. Trykket udleveres efter 
generalforsamlingen og bestyrelsen har lagt et tryk i kuvert og skrevet medlemsnummer udenpå.
Hvordan køber vi ind 
Vores indkøb foregår ved at hvert bestyrelsesmedlem incl. Suppleanter får en sum penge og hver person 
køber så noget de godt kan lide. Derudover køber vi altid nogle malerier fra de udstillinger, vi har hver 
måned. Vi har også nogle overliggere fra tidlige generalforsamlinger (uafhentede gevinster) og nogle bytte 
billeder, hvor vi har byttet med andre kunstforeninger, idet vi altid har lidt overskud af vores 
medlemsudgivelser.
Fordeling af vunden kunst , når  man ikke selv deltager i generalforsamlingen
Vi har i bestyrelsen vedtaget, at  det fremover er tilladt at give et andet medlem skriftlig fuldmagt. 
Prioriteringslisten bibeholdes også som mulighed. Men hvis ingen af delene er til stede, sker fordelingen ved 
lodtrækning efter generalforsamlingen. Vi samler alle udtrukne numre i en ’hat’ peger på et kunstværk og 
trækker et nummer op af hatten. Det nummer har så fået den gevinst.
Tak for tilskud 
Vi vil gerne takke TDC for det tildelte tilskud – der vil ikke kunne udgives medlemsgaver hvert andet år 
uden dette tilskud. Tak for det.
Opfordring til medlemmer om at skaffe nye 
Vi i bestyrelsen vil opfordre alle tilstedeværende til at fortælle kolleger og evt. tidligere kolleger til at melde 
sig ind i vores fantastiske Kunstforening. Det koster kun 50 kr. om måneden og du har en stor chance for at 
vinde et kunstværk. Jeg har regnet ud at vi har ca. 14 procent chance for at vinde – det findes ikke i ret 
mange foreninger. Derudover får hvert medlem en litografi/monotypi hvert andet år, d.v.s. at hvis du ikke 
vinder til de 2 generalforsamlinger, så har du betalt 2X600 kr. for et kunstværk. Det kan ikke betale sig ikke 
at være medlem – man får kunst på væggene eller i vindueskarmen. 

Med ønsket om en god generalforsamling. 
Trine Kobberø, Formand


