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Kære medlemmer. 

 

 

Hermed præsenteres de 43 gevinster, som vil blive fordelt blandt medlemmerne ved lodtrækningen 

på den ordinære generalforsamling tirsdag den 23. maj 2017. 

 
Malerier og litografier m.m. er nummeret som de første (1 til 29), og resten (kunsthåndværk og skulpturer mm.) til 

sidst (30 til 43). Inden for hver gruppe er nummereringen foretaget alfabetisk ud fra efternavn.  

 
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 i vores udstillingsområde ved siden af kantinen i Teglholmen fra den 

3. maj og frem til generalforsamlingen. 

 
Formandens beretning, finder I som sædvanlig på sidste side. 

 
Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://tdckunst.com/gallerier/gevinster%202017.html
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1. Falko Behrendt 
Litografi 49 x 39 

 

  

 
 

2. Bente Bredsted 

Mixed medie på plade 

73 x 53 

 

 
 

3. Claus Castenskjold 

Akryl på lærred 50 x 50 

 

 
 

 

4. Margrethe Christensen 
Olie på lærred 53 x 63 

 

 
 
 

5. Hanne Galschiøt 
Olie 60 x 70 

 

 
 

 
6. Herdis Gelardi 

Olie på lærred 74 x 85 

 

 
 

7. Ole Prip Hansen 
Olie på lærred 60 x 50 

 

 
 

8. Gitte Harslev 
Collage 73 x 53 

 

 
 

8. Gitte Harslev 
Collage 73 x 53 

 

 
 

 
10. Else Jensen 

Litografi 60 x 80 

 

 
 

11. Jens Juul 
Foto 74 x 53 

 

 

 
 

12. Evgenij Klenø 
2 grafiske tryk à 26 x 31 

https://de.wikipedia.org/wiki/Falko_Behrendt
http://tdckunst.com/onewebmedia/Curriculum%20vita%20bente.docx
http://www.knudgrothe.dk/kunstnere.asp?kid=68
http://margrethechristensen.dk/
http://margrethechristensen.dk/
http://hannegalschioet.dk/cv-2/
http://hannegalschioet.dk/cv-2/
https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=11755&wsektion=alle
https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=11755&wsektion=alle
http://www.olepriphansen.dk/
http://www.olepriphansen.dk/
http://www.gitteharslev.dk/
http://www.gitteharslev.dk/
http://www.gitteharslev.dk/
http://www.gitteharslev.dk/
http://www.kunstklubben.dk/index.php?page=shop.browse&category_id=30&option=com_virtuemart&Itemid=28&vmcchk=1&Itemid=28
http://www.kunstklubben.dk/index.php?page=shop.browse&category_id=30&option=com_virtuemart&Itemid=28&vmcchk=1&Itemid=28
http://jensjuul.com/
http://jensjuul.com/
https://da.wikipedia.org/wiki/Evgenij_Klen%C3%B8
https://da.wikipedia.org/wiki/Evgenij_Klen%C3%B8
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13. Niels Kongsbak 
Litografi 28 x 26 

 

 
 

14. Tine Kragh 
Olie på lærred 61 x 61 

 

 
 

15. Steen Lundstrøm 
Collage 63 x 49 

 

 
 

16. Jane Morten 
Akryl på papir 62 x 82 

 

 
 

17. Trondur Patursson 
Litografi 32 x 48 

 

 
 

18. Lars Physant 
Akvarel 36 x 32 

 

 
 

19. Marie Priem 

Blandteknik 107 x 83 

 

 

 
 
 

20. Niels Reumert 

Litografi 75 x 94 

 

 

 
 
 

21. Knud Erik Sørensen 

Akryl på lærred 40 x 35 

 

 
 

22. Helle Thorborg 

Litografi 50 x 67 

 

 

 

 

 
 

23. Vibeke Tøjner 
Litografi 75 x 54 

 

 
 

24. Kjeld Ulrich  
Litografi 70 x 50 

http://www.niels-kongsbak.dk/
http://www.niels-kongsbak.dk/
http://www.tinekragh.dk/
http://www.tinekragh.dk/
https://www.kulturarv.dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=9067
https://www.kulturarv.dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=9067
http://www.janemorten.dk/art-international/
http://www.janemorten.dk/art-international/
https://da.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3ndur_Patursson
https://da.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3ndur_Patursson
http://www.larsphysant.com/da/2001-2002/
http://www.larsphysant.com/da/2001-2002/
http://www.mariepriem.dk/
http://www.mariepriem.dk/
https://da.wikipedia.org/wiki/Niels_Reumert
https://da.wikipedia.org/wiki/Niels_Reumert
http://www.kes-kunst.dk/
http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Kunstnere,_danske/Helle_Thorborg
http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Kunstnere,_danske/Helle_Thorborg
http://www.tojner.dk/
http://www.tojner.dk/
http://www.belle-art.dk/dk/kunstvaerker/se-vaerker-og-kunstnerprofiler/kjeld-ulrich0/
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25. Anders Ulstrup 
Olie på lærred 60 x 90 

 

 
 

26. Lin Utzon 

Akryl på papir 46 x 38 

 

 
 

27. Camilla West 

Olie på lærred 43 x 44 

 

 
 

28. John Würtz 

Akryl på papir 71 x 60 

 

 
 

29. Anne Dubois Aarsland 

 Akryl på lærred 100 x 90 

 

 
 

30. Louise Frølund Bech 

Halskæde, 41 cm 

 

 
 

31. Rikke Bruzelius 

Glasvase 15 x 17 

 

 
 

31. Rikke Bruzelius 

Glasvase 17 x 13 

 

 
 

33. Clib Klap 

Gulvvase 27 x 16 

 

 
 

34. Hans Felthaus 

Skulptur, H = 41 cm 

 

 
 

35. Mads Heindorf 

Fingerring, sølv med Guldtråde, 

str. 56 

 

 
 

36. Carsten Fun Jensen 

Bronzeskulptur, H = 15 cm 
  

http://www.andersulstrup.dk/
https://da.wikipedia.org/wiki/Lin_Utzon
https://da.wikipedia.org/wiki/Lin_Utzon
http://galeriewolfsen.dk/camilla-west.aspx
http://galeriewolfsen.dk/camilla-west.aspx
http://www.johnwurtz.dk/
http://www.johnwurtz.dk/
https://www.anneaarsland.com/
https://www.anneaarsland.com/
http://www.froecopenhagen.com/product/klokkek%C3%A6de
http://www.froecopenhagen.com/product/klokkek%C3%A6de
http://www.glasseriet.dk/
http://www.glasseriet.dk/
http://www.glasseriet.dk/
http://www.glasseriet.dk/
http://www.clibklap.dk/
http://www.clibklap.dk/
http://felthaus.dk/portfolio/bronzeskulpturer/
http://felthaus.dk/portfolio/bronzeskulpturer/
http://www.madsheindorf.com/
http://www.madsheindorf.com/
http://www.skulptur-sculpture.dk/
http://www.skulptur-sculpture.dk/
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37. Georg Jensen 

Halssmykke, sølv med amatyst, 

Kæde = 45 cm 

 

 
 

38. Stig Korsholm 

Stentøjsfad, diameter = 34 cm 

 

 
 

39. Laura Madsen 

Glasfad, diameter = 38 cm  

 

 
 

 40. Charlotte Nielsen 

 Lamelkrukke 14 x 18 

 

 
 

41. Stine Ring 

 Bronzeskulptur 20 x 19  

 

 
 

42. Leif Sylvester 

Bronze, diameter = 17 cm 

 

 
 

43. Ingrid Trilk 

Halssmykke 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.georgjensen.com/da-dk
http://www.georgjensen.com/da-dk
http://www.harmonisierung-berlin.de/Gitte-Sloth/keramik_dansk.htm
http://www.harmonisierung-berlin.de/Gitte-Sloth/keramik_dansk.htm
http://www.lamaglas.dk/
http://www.lamaglas.dk/
http://www.cn-keramik.dk/
http://www.cn-keramik.dk/
http://stineringhansen.dk/
http://stineringhansen.dk/
http://www.python.dk/
http://www.python.dk/
http://www.trilk.se/
http://www.trilk.se/
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Kunstforeningen af 1976 ved TDC      
Formandens beretning 2017 
  
Generalforsamlingen i forbindelse med vores 40 års jubilæum i 2016 var en stor succes. Det begyndte med at medlem-
merne fik udleveret deres jubilæumsgave (en bronzefigur af kunstneren Susanne Kirså), en bog om den kendte pressefoto-
graf Erik Petersen udgivet på KTAS forlag i 1989 og et glas Cava. Der var stillet vand og vin på bordene og alt var til fri afbe-
nyttelse. Vi gennemførte så hele generalforsamlingen inklusiv udlodning, hvorefter der var stort buffetbord med diverse 
salater og kød. Det var meget lækker mad og anrettet flot af Karin Falck, som har en Gourmet Dinner transportable.   
 
Jeg vil gerne her rose medlemmerne af bestyrelsen, hvor vi har et rigtig godt samarbejde og hjælper hinanden, hvis der er 
behov.   
 
Udstillinger 
Udstillinger i 2016 september (Hanne Galshiøt), oktober (Jane Morten), november  
(Gitte Harslev), og i 2017 januar (Marie Priem), februar (Tine Kragh), marts (Anne Dubois Aarslan). 
Det er meget forskellige kunstnere og det giver dermed et bredt udvalg, så vi håber, at der har været noget for enhver 
smag. 
Kommende udstillinger  
April (Jens Trap), maj (vores indkøbte kunstværker til udlodning).  
   
Arrangementer   
For 4. gang tilbød vi igen i august gratis billetter til kunstmessen Art Copenhagen. I oktober var der rundvisning på Sophi-
enholm i udstillingen om Georg Jensen sølv. I november var vi til rundvisning under Christiansborg slot i det kongelige fest-
køkken også kaldet kobberkøkkenet. I januar var der rundvisning i 2 omgange på Skomuseet i Hellerup (stor tilslutning). 
Alle arrangementer har været udsolgt på kort tid hvilket vi tager som tegn på at I synes om vores arrangementer. 
Kommende Arrangementer  
I april er der rundvisning på Garnisons Kirkegård og i maj skal vi på papirøen i udstillingslokalerne Copenhagen Contempo-
rary med bl.a. Yoko Ono.  
 
Kontingentopkrævning. 
TDC ansatte: 
Kontingentet bliver opkrævet via lønsystemet.  
Tidligere TDC ansatte: 
Kontingentet vil blive opkrævet hvert ½ år, hvor der sendes en meddelelse om, at der nu skal indbetales til Kunstforenin-
gen. 
Det kan ske ved bankoverførsel, til Bank Nordic Registrerings nr.: 6510 Konto nr.: 3052995638. Husk at skrive medlems-
nummer eller navn i beskedfeltet til modtageren. Er man blevet fritaget for digitalisering skal man aftale betaling med 
kunstforeningens kasserer Jens Møller Thomsen på 40 13 07 01. 
 
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. Der er en del gevinster, der aldrig 
bliver hentet og bestyrelsen skriver til medlemmerne for at gøre opmærksom på at de har vundet. Vi vil kraftigt opfordre 
medlemmer til at hente deres gevinst eller give besked om, at de ikke ønsker gevinsten. 
En gevinst der udloddes men ikke afhentes, udloddes igen 2 år efter. Hvis gevinsten stadig ikke er afhentet beslutter besty-
relsen, hvad der så skal ske. 
 
Tak for tilskud   
Vi vil gerne takke TDC for det tildelte tilskud. Tak.  
 
Med ønsket om en god generalforsamling.                                                                                                                               
Trine Kobberø, formand 
 


