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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


