SØLLERØD KUNSTFORENING
________________________________________________________________________________________________________________________

Formandsberetning til generalforsamlingen tirsdag d. 8. februar 2011.
Det er en fornøjelse at se, at så mange af foreningens medlemmer har lyst til at deltage i
Søllerød Kunstforenings generalforsamling her i Havarthigaardens store sal.
Bestyrelsen lægger et stort arbejde i at arrangere årets møder og udflugter, indkøbe kunst til
medlemsudlodning og samarbejde med kommunen på mange områder. Derfor er det også
meget tilfredsstillende, når vi mærker, at medlemmerne bakker denne indsats op ved bl. a. at
møde op her i aften.
Der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder i årets løb. De har som altid været præget af
travlhed og stor arbejdslyst. Men de har også været hyggelige, og jeg synes at vi, selvom der
ind imellem godt kan forekomme store diskussioner mellem bestyrelsesmedlemmerne, har et
fint og berigende indbyrdes socialt samvær.
Søllerød Kunstforening har gennemført følgende 12 arrangementer og udflugter for
medlemmerne i 2010:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besøg og omvisning i Davids Samling
Besøg ved Den Danske Frimurerorden
Besøg og omvisning på Panuminstituttet
Fernisering på udstillingen med værker af maleren Allan Otte på Gl. Holtegaard
Omvisning på udstillingen af Allan Ottes værker
Besøg hos årets kunstner i Rudersdal kommune: Markan Christensen
Omvisning på udstillingen: Nikolaj Astrup – Drømmebilleder – på Gl. Holtegaard
Omvisning på Køge Skitsesamling: Kunst til de Kongelige
Bustur til Skånske landsbykirker med Niels Peter Stilling
Kunstforedrag: Lystvandringer i og omkring kunst
Besøg på Københavns Universitet
Omvisning på Ordrupgaard udstillingen: Møde med Japan, Degas, Monet, Gauguin

.
Til kunstforedraget: Lystvandringer i og omkring kunst, som blev holdt af kunsthistoriker Ib
Lorenzen var der fri adgang for alle. Der var annonceret i Rudersdal avis, og Birkerød
Kunstforenings medlemmer var inviteret.
Der var fuldt hus med over 100 tilhørere i Søllerød sognegård, og det blev en god og
spændende aften.

Søllerød Kunstforening har et meget fint samarbejde med Gl. Holtegaards museumsdirektør
Mads Damsbo.
Han har forestået alle vores omvisninger på Gl. Holtegaards udstillinger med stor entusiasme
og har en evne til at gøre selv tørt stof levende.
En gang om året er Kunstforeningen medarrangør af en af Gl. Holtegaards udstillinger. Det var
i 2010 til udstillingen om maleren Allan Otte.
Allan Otte er medlem af kunstnersammenslutningen Grønningen, og også der kunne man i
efteråret glæde sig over Allan Ottes meget karakteristiske malemetode.
I år er det den allerede åbnede udstilling med fotografen Per Bak Jensen, som vi har
samarbejde med Gl. Holtegaard om.
Alle foreningens medlemmer har fri adgang til alle arrangementer på Gl. Holtegaard i
udstillingsperioden, og udstillingens katalog kan erhverves til halv pris.
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Arrangementsplanen for 1. halvår 2011 er udsendt sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen, og to arrangementer er allerede afviklet.
Først ferniseringen på Gl. Holtegaard d. 13. januar, og så for en uge siden besøget i
Finansministeriet. Her deltog 40 medlemmer, og det blev, kan jeg vist sige på alle deltageres
vegne, en meget interessant oplevelse, hvor Finansministeren fulgte os hele vejen rundt og til
sidst ved den afsluttende spisning i den flotte Rentekammersal holdt et langt og spændende
indlæg, som efterfulgtes af en god diskussion med foreningens medlemmer.
Alle arrangementer her i forårshalvåret bliver gennemført, og jeg vil gerne reklamere lidt for
arrangementet: Hvad er det værd i dag ? tirsdag d. 5. april kl. 20.00 på Mariehøjcentret.
Alle medlemmer kan møde op med genstande, kunst eller ikkekunst, og få disse beskrevet og
vurderet af erfarne folk fra Lauritz dot com. Om man medbringer ting eller ej kan man
selvfølgelig selv afgøre, men det skal nok blive en fornøjelig aften for alle. Foreningen vil
under mødet servere lidt vin og andet drikkeligt.
Vi ved selvfølgelig, at arrangementet med omvisning på LO skolen i Helsingør lørdag d. 16.
april kræver en indsats for at finde hen til stedet, og hvis dette er et problem for nogle af vores
medlemmer, vil vi gerne prøve at finde transportmuligheder for dem. Vi har også en
rutebeskrivelse for dem, der måtte have ønske om en sådan.
Der er masser af god moderne dansk kunst på LO skolen, så et besøg deroppe kan absolut
anbefales.
Til busturen til Ørestaden lørdag d. 14. maj er der ganske enkelte pladser tilbage. Det bliver
uden tvivl en spændende og interessant dag, så hurtig tilmelding kan absolut anbefales.
For niende gang afholdt Søllerød Kunstforening i den første weekend i oktober 2010 et stort
Kunstnermarked her på Havarthigaarden. Alle lokaler var fyldt med udstillende kunstnere og
kunsthåndværkere, der udstillede malerier, skulpturer, keramik, glaskunst, tekstilarbejder m.v..
Den nye formand for Rudersdal kommunes kultur- og fritidsudvalg Jens Bruhn åbnede
Kunstnermarkedet.
Som i tidligere år var der meget stor publikumstilstrømning, og vi har fra alle sider fået ytret
stor tilfredshed med arrangementet, som da også har krævet en meget stor arbejdsindsats fra
alle bestyrelsens medlemmer.
Alle udstillende kunstnere er blevet tilbudt et års gratis medlemskab af Kunstforeningen.
Samarbejdet med Rudersdal kommune fungerer fint. Som i tidligere år er vi repræsenteret i
udvalget til udvælgelsen af ”Årets kunstner i Ruderdal”.
Sidste år faldt valget på Markan Christensen og for i år valgtes maleren Jens Urup, som det
også netop er blevet meddelt i dagspressen. Desværre døde Jens Urup ganske få dage før
han skulle have overbragt meddelelsen om valget, og det bliver hans hustru og tre døtre, der
på hans vegne modtager hyldesten.
Prisen uddeles ved en reception onsdag d. 23. februar kl. 15.00 på Rudersdal rådhus
Rudersdal kommune indkøber kunstværker af årets kunstner, som derefter benyttes til
kommunens andre prisuddelinger.
En af disse er kulturprisen eller kulturlederprisen, som gives til en forening eller person, som
har ydet en særlig kulturel indsats i kommunen.
Søllerød Kunstforening er på linie med andre institutioner blevet bedt om at komme med en
indstilling til denne pris inden d. 8. februar, og bestyrelsen har vedtaget at indstille Birkerød
Kunstforenings formand Tove Krause til prisen for hendes mangeårige arbejde for kunst og
kultur i Birkerød.
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Bestyrelsen har i efteråret 2009 og i foråret 2010 været involveret i Søllerød Museums
indsamling af kasserede genstande på genbrugspladsen i Nærum.
D. 25. marts bliver i Mothsgaarden i Søllerød rammen om udstillingen af de mange
indsamlede genstande, som skal dokumentere livet og udsmidningskulturen på Københavns
nordegn i begyndelsen af det 21. århundrede, idet der i og omkring museet udstilles et
fuldstændigt udsmidt forstadshjem. Udstillingens titel bliver: ”Man tror det er løgn”.
Gennem hele sidste år har både Birkerød og Søllerød Kunstforeninger været involveret i
udarbejdelsen af Bogen med landskabsmalerier fra Rudersdal kommune i kommunens eje.
Bogen udkom kort før jul, og Søllerød Kunstforening har til en favorabel pris indkøbt et antal
bøger til uddeling blandt foreningens medlemmer.
Alle medlemmer kan således i aften tage et eksemplar af bogen med hjem fra
generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke er til stede i aften, kan rette henvendelse til mig og
derefter afhente bogen på min bopæl.
Bestyrelsen har igen i år indkøbt kunst og kunsthåndværk til bortlodning efter
generalforsamlingen. Alle har været med til udvælgelsen og indkøbene, som for en stor dels
vedkommende er foretaget på kunstnermarkedet i oktober.
Som tidligere sagt, har ingen patent på at afgøre, hvad der er god kunst, så vi sætter stor pris
på henvendelser med tip og ønsker fra foreningens medlemmer til, hvad der skal indkøbes.
Budgettet er jo ret begrænset, men vi forsøger inden for de givne rammer at gøre udvalget så
varieret som muligt.
Jeg vil gerne takke alle vores samarbejdspartnere: Rudersdal kommune, Gl. Holtegaard
museum, Rudersdal museer og Birkerød Kunstforening.
Vi har i efteråret ansøgt Rudersdal kommune om driftstilskud for foreningens drift og
underskudsgaranti for Søllerød Kunstforenings Kunstnermarked, og har fået bevilget de
ansøgte kr. 50.000,- i driftstilskud samt kr. 6.000,- i underskudsgaranti for Kunstnermarkedet.
Da disse tilskud er altafgørende for kunstforeningens økonomi, er vi Rudersdal kommune
megen tak skyldig for denne økonomiske støtte.
Sidste opgørelse over Kunstforeningens medlemsantal viser at vi har ca. 240 medlemmer. Der
har været en mindre fragang og en lidt større tilgang.
Bestyrelsen vil igen opfordre medlemmerne til at reklamere for medlemskab blandt familie,
venner og bekendte, så medlemsantallet kan bibeholdes eller vokse til gavn for foreningen.
Alle medlemmer, der i årets løb hverver et nyt medlem og meddeler bestyrelsens sekretær
dette, deltager i udlodningen om en hvervegevinst efter næste generalforsamling.
Til slut vil jeg gerne takke alle medlemmerne af bestyrelsen for deres store interesse for
foreningen og den lige så store indsats, de på alle felter har ydet for foreningen i årets løb.
Ole Dahl-Petersen
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