
 

 

 

 

 

Til vore medlemmer 

 

Hermed præsenteres de 61 gevinster, som vil blive fordelt blandt medlemmerne ved lodtrækningen 

på den ordinære generalforsamling mandag den 27. maj 2013. 

 
Som noget nyt har vi valgt at nummerere billederne for sig (1 til 43), og resten (kunsthåndværk og skulpturer mm.) for  

sig (44 til 61). Inden for hver gruppe er der nummereret alfabetisk ud fra efternavn. 

Vi håber, det vil gøre det nemmere at finde rundt i det udstillede. 
 
 Værkernes omtrentlige mål er i cm og inklusiv en eventuel ramme, og højden er nævnt først. 

Beskrivelse af  kunstnerne er udelukkende foretaget via links til relevante hjemmesider. 

Linket aktiveres ved at klikke på kunstnerens navn. 

 

Det er stadig muligt, at gå ind på vores egen hjemmeside og få vist kunstværkerne i en noget større udgave og med en 

bedre opløsning. Du kan blot klikke på linket her. 
Link til hjemmeside 

 

Kunstværkerne vil blive udstillet ved kantinen i Teglholmen fra den 2. maj til generalforsamlingen. 

Der afholdes i den forbindelse fernisering torsdag den 2. maj fra kl. 16.00 til 18.00. 

 
Formandens beretning findes på sidste side i denne præsentation. 

 
Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://tdckunst.dk/node/36


 

 

 

 
 

   1. Heike Arndt 
Litografi 35 x 31 

 

 

 
 

 
2. Jens Birkemose 

2 litografier á 37 x 30 

 

 

 
 

3. Jens Birkemose 
Olie 44 x 49 

 

 
4. Doris Bloom 

Litografi 50 x 42 

 

 

 
 

5. Jens Brammer 
Acryl på lærred 45 x 45 

 

 

 
 

 
6. Jens Brammer 

Acryl på lærred 40 x 50 

 

 
 

7. Gitte Buch 
Akvarel 41 x 36 

 

 
 

8. Marianne Christoffersen 
Håndkoloreret artprint 

47 x 47 

 

 
 

9. Marianne Christoffersen 
Håndkoloreret artprint 

76 x 74 

 

 
 

10. Charlotte Danielsen 
Art print 57 x 72 

 

 

 
11. Erik A. Frandsen 

Litografi 85 x 62 

 

 
 

12. Hans Georg Haagen 
Monotypi 53 x 60 

http://www.heike-arndt.dk/gallerimenu.htm
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Kunstnere,_danske/Jens_Birkemose
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Kunstnere,_danske/Jens_Birkemose
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Kunstnere,_danske/Doris_Bloom
http://www.brammerkunst.dk/
http://www.brammerkunst.dk/
http://www.gittebuch.dk/
http://www.gallerie-rasmus.dk/?kunstnere&Christoffersen_Marianne
http://www.gallerie-rasmus.dk/?kunstnere&Christoffersen_Marianne
http://www.charlottedanielsen.dk/
http://www.erikafrandsen.dk/
http://www.artguidedenmark.dk/artguidedenmark/gallery/artist.asp?id=10786


 

 

 

 
 

13. Ingvald Holmefjord 
Olie 20 x 25. 

 

 
 

14. Astrid Hygom 
Acryl på lærred 40 x 40 

 

 
15. Mikael Kihlmann 

Litografi 38 x 30 

 

 
16. Mie Olise  

Litografi 56 x 38 

 

 
 

17. Pernille Koch 
Akryl på lærred mixed media 

 50 x 40 

 

 
 

18. Pernille Koch 
Akryl på lærred mixed media  

80 x 60 

 

 
 

 

 

 

 
19. M L Kold 

3  litografier 21 x 54 

 

 
 

20. Niels Kongsbak 
Litografi 51 x 41 

 

 
21. Berit Kyed 

Acryl på lærred 100 x 40 

 

 
 

22. Jan Leth 
Blandteknik 67 x 49 

 

 

 
 

23. Thor Lindeneg 
Litografi 62 x 46 

 

 
 

24. Maria Marstrand 
Tegning 70 x 49 

http://www.holmefjord.dk/Holmefjord_CV.html
http://www.astridhygom.dk/
http://www.kihlman.net/index.php/sv/curriculum-vitae-sv/short-cv-sv
http://www.mieolise.com/cv-test
http://www.pernillekoch.dk/
http://www.pernillekoch.dk/
http://www.mlkold.com/ART/ArtGallery2b.html
http://www.niels-kongsbak.dk/
http://www.kyed.in/
http://www.janleth.dk/
http://www.lindeneg.dk/
http://www.mariamarstrand.dk/intropage.html


 

 

 

 
 

25. Anette Martinussen 
Acryl på lærred 65 x 70 

 

 
 

26. Anette Martinussen 
Acryl på lærred 50 x 55 

 

 
 

27. Frodo Mikkelsen 
Litografi 46 x 64 

 

 
 

28. Stine Munch 
Acryl på lærred 60 x 80 

 

 
 

29. Gitte Peters 
Litografi 43 x 44 

 

 
 30. Lars Physant 

Acryl på plade  46 x 19 

 

 
 

31. Erik Rasmussen 
2 litografier á 30 x 23 

 

 
32. Bernard Remusat 

Litografi 62 x 51 

 

 
33. Flemming Rodian 

Litografi 54 x 38 

 

 
 

34. Johnny Schmidt 
Olie på lærred 34 x 34 

 

 

 

 
 

35. Karen Serena 
Litografi 99 x 75 

 

 
 

36. Stine Servé 
Olie på lærred 100 x 72 

http://www.anettemartinussen.dk/
http://www.anettemartinussen.dk/
http://www.frodomikkelsen.dk/
http://www.stinemunch.dk/
http://www.gittepeters.com/Main.aspx
http://www.larsphysant.com/web/
http://www.lysoverlolland.dk/cv-erik-rasmussen
http://www.remusat.com/
http://www.flemmingrodian.dk/
http://johnnyschmidt.dk/velkommen.php
http://www.karenserena.dk/
http://www.stineserve.dk/


 

 

 

 
 

37. Sossa 
Olie på lærred 40 x 80 

 

  
 

38. Lars Swane 
Olie på lærred 80 x 95 

 

 
 

39. Leif Sylvester 
Litografi  33 x 31 

 

 
 

40. Zura Tskhadaia 
Olie på træ 25 x 25 

 

 
 

41. Ludmilla Vodopic 
Acryl på lærred 28 x 22 

 

 

 
 

42. M. Weemaels 
Olie på lærred 40 x 73 

 

 
 

43. Jan Wessel 
Acryl på lærred 61 x 81 

 

 
 

44. Karel Appel 
     Keramikfad diameter = 34 

 

 
 

45. Hans & Birgitte Børjeson 
Keramikskål 

H x B x L = 15 x 19 x 24 

 

 
46. Kirsten Clausager 

Halssmykke 

 

 

 

 

 

 

 
 

47. Hans Friedrichsen 
Glasfad  6 x 32 

 

 
 

48. Lars Glad 
Halssmykke 52 cm 

http://www.sossa.is/enskindex.html
https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=3515&wsektion=alle
http://www.python.dk/
https://sites.google.com/site/arundelartroom/Welcome/artists/zura/about-the-artist
http://www.ljudmila.dk/index.php/da/
http://www.gallerie-rasmus.dk/?kunstnere&weemaels_mathieu
http://www.janwessel.dk/
http://da.wikipedia.org/wiki/Karel_Appel
http://www.fulby.com/
http://www.clausager.com/
http://www.arresoeglass.dk/
http://www.larsglad.dk/


 

 

 

 
 

49. Gitte Hansen 
Keramikfad 39 x 39 

 

 
 

50. Lene Stevns Jensen 
Bronzeskulptur 

H x L x B = 8 x 12 x 7 

 

 
 

51. Stig Korsholm 
Raku skål 15 x 32 

 

 
 

52. Vibeke B Krog 
Keramik 17 x 23 

 

 
53. Moeslund Glas 
Glasvase 40 x 14 

 

 
 

54. Moeslund Glas 
Glasskål 12 x 17 

 

 
 

55. Jens Pedersen 
Halssmykke, vedhæng D = 3,5 

Længde = 88 

 

 
 

 

56. Doron Silberberg 
Raku skulptur 

H x L x B = 17 x 15 x 15 

 

 
 

57. Anders Raad 
Glasskål 14 x 18 

 

 
 

58. Stine Servé 
Bemalet bælte, 106 cm. 

 

 
 

59. Ulla Sonne 
Keramik 5 x 31 

 

 
 

60. Leif Sylvester 
Tinskulptur 10 cm 

http://www.gitteh-keramik.dk/
http://www.lenestevnsjensen.dk/
http://www.harmonisierung-berlin.de/Gitte-Sloth/keramik_dansk.htm
http://www.vibekekrog.dk/
http://moeslundglas.com/cv.asp
http://moeslundglas.com/cv.asp
http://www.jenspedersen.dk/
http://www.silberberg.dk/
http://www.raadglas.dk/
http://www.stineserve.dk/
http://www.ullasonne.dk/
http://www.python.dk/


 

 

      
 

61. Ane Katrine Von Bulow 
     Keramikvase 27 x 16 

Formandens beretning 2013 

Udstillinger                                                                                                                                                                                          

Vores nye udstillingsområde ser ud til at virke, dog vil vi gerne have, at vores areal bliver mere samlet. Vi har udstillet i 

september (Stine Munch), oktober (Annette Martinussen), november (Marianne Christoffersen), januar (Berit Kyed og 

Leif Sylvester), februar (Jens Brammer), marts (Pernille Kock), april (Anne-Mette Jørgensen) og maj (vores indkøbte 

kunstværker til udlodning). Det er meget forskellige kunstnere ,og det giver dermed et bredt udvalg, så vi håber, at der 

vil være noget for enhver smag.  
Arrangementer                                                                                                                                                                                    

Vi har været på besøg i Cisternerne (Københavns gamle vandforsyning), hvor der var udstilling af glaskunst lavet af 

forskellige kunstnere. Vi har haft en rundvisning i Rørholmsgade, hvor vi besøgte flere forskellige kunstnere, og vi har 

været på besøg på LO-skolen, hvor der hænger meget ny dansk kunst. Det største arrangement i efteråret var et 

malerkursus med stor tilslutning. Det var Uni, der havde arrangeret malerkurset, hvor kunstneren Annette Martinussen 

underviste over en weekend.  Herudover har vi haft rundvisning på Ordrupgård (Berthe Morrisot), arrangement på 

Louisiana med værksted for børn og rundvisning for voksne på Pop art udstillingen samt rundvisning på Vestre 

Kirkegaard med emnet Berømte danskere og deres gravsten. 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 undtaget 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 i bestyrelsen fået en 

henvendelse fra et medlem, som ønskede at købe et af vores udgivne litografier. Vi kunne ikke efterkomme dette ønske, 

men vi vil hermed gøre opmærksom på, at der efter generalforsamlingen vil blive mulighed for at købe visse af de 

tidligere udgivne medlemsgaver. Bestyrelsen fastsætter prisen for de enkelte medlemsgaver. Vi har ved samme lejlighed 

åbnet for en byttebørs, man kan komme ind på fra vores hjemmeside. TDCKUNST.dk.   
Hvordan køber vi ind                                                                                                                                                                     

Vore indkøb foregår ved, at hvert bestyrelsesmedlem inkl. suppleanter får et budget. Hvert bestyrelsesmedlem køber 

kunst efter egen smag men samtidig tilstræbes alsidighed. Derudover køber vi altid nogle malerier fra de udstillinger, vi 

har hver måned. Vi har herudover nogle overliggere fra tidlige generalforsamlinger (uafhentede gevinster) samt ”bytte 

billeder”. ”Bytte billeder” er kunstværker vi har byttet os til med andre kunstforeninger, idet vi altid har lidt overskud af 

vores medlemsudgivelser. 
Fordeling af gevinster, når der ikke er prioriteringsliste og ej heller fremmøde eller fuldmagt.                                                            
Vi har i bestyrelsen vedtaget, at fordelingen sker ved lodtrækning. 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. 
Det frivillige TDC.                                                                                                                                                                              

Det frivillige TDC er et forum, hvor de forskellige foreninger mødes. Kunstforeningen har deltaget i nogle møder, hvor 

vi planlagde, at alle foreningerne i Øst, skulle mødes og vise de ansatte, hvad de kunne opnå ved at være medlem. Vi 

har afholdt 2 sammenkomster: Ét ved kantinen i Teglholmen og ét i kantinen på Borups Allé. Det var meget hyggeligt, 

at stå sammen med de andre foreninger; og for kunstforeningens vedkommende fik vi i alt 21 indmeldelser. Det var 

over forventning. Der var desuden mange ansatte, som fik papirer og indmeldelsesblanketter med sig, så vi håber der 

kommer flere. En del af de ansatte kendte ikke til alle de foreninger, der findes i TDC, så der fik vi også opfyldt et af 

vores formål. På evalueringsmødet blev vi enige om at gentage succesen 1 gang om året i januar/februar.      
 

Med ønsket om en god generalforsamling.,  

Trine Kobberø, Formand. 
 

http://www.anekatrinevonbulow.dk/

