Formandsberetning til generalforsamlingen tirsdag d. 7. februar 2012
Ja, det er en fornøjelse at afholde generalforsamling, når så mange medlemmer af
foreningen møder op.
Og ja, når alle så lyder så positive med hensyn til foreningens arrangementer og
bestyrelsens arbejde, som det indtil nu har været tilfældet, er fornøjelsen endnu større.
Men selvfølgelig er bestyrelsen åben overfor evt. kritik og / eller gode råd her efter
formandsberetningen eller på andre tidspunkter.
Hele bestyrelsen har da også lagt et stort arbejde gennem hele år 2011 i at arrangere
møder, udflugter, indkøbe kunst til medlemsudlodning og samarbejde med kommunen på
mange områder.
Der har som i tidligere år været afholdt 9 bestyrelsesmøder i 2011.
De har altid været præget af travlhed og stor arbejdslyst, men også ind imellem af
hyggestunder og diskussioner.
Kunstforeningen har gennemført følgende 13 arrangementer og udflugter for
medlemmerne i 2011:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fernisering på udstillingen Per Bak Jensen: Bevægelse på Gl. Holtegaard
Besøg og omvisning i finansministeriet
Omvisning på udstillingen Per Bak Jensen: Bevægelse
Omvisning på udstillingen: Absolut avantgarde Francisca Clausen på Øregaard
museum
Hvad er det værd i dag ? Åbent hus for kunstvurdering
Omvisning på LO-skolen i Helsingør
Nybyggeri, nye tanker og kunst i Ørestad: Bustur til Ørestaden
Omvisning på udstillingen: Honoré Daumier – Karikaturens mester på Gl. Holtegaard
Adgangsbillet til kunstudstillingen ”Art Copenhagen” i Forum
Foredrag om moderne portrætkunst ved kunsthistoriker Mikael Bøgh Rasmussen
Omvisning i museet for Dansk Bladtegning ved Pelle Sadolin og rundvisning i den
gamle biblioteksbygning og ”Den Sorte Diamant”
Søllerød Kunstforenings årlige Kunstnermarked på Havarthigaarden
Omvisning på udstillingen: Helene Schjerfbeck på Ordrupgaard museum

Som i de tidligere år har Søllerød Kunstforening haft et tæt og fint samarbejde med Gl.
Holtegaards museumsdirektør Mads Damsbo, der også har forestået flere af
omvisningerne på Gl. Holtegaards udstillinger.
Kunstforeningen har et specielt samarbejde med Gl. Holtegaard museum om en af årets
udstillinger. I 2011 var det vedrørende udstillingen med fotografen Per Bak Jensen, og i år
er det vedrørende udstillingen ”Show Time”, hvorpå der var fernisering d. 26. januar og
omvisning i sidste uge tirsdag d. 2. februar.
Alle Søllerød Kunstforenings medlemmer har i hele udstillingsperioden gratis adgang til
Gl. Holtegaard og til de arrangementer, der foregår i museet i denne periode.
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Oversigten over forårets arrangementer er udsendt til medlemmerne i begyndelsen af
januar sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Alle arrangementerne er allerede fuldtegnet, og det er jo strålende, at medlemsinteressen
er så stor.
Det er blevet overvejet at dublere arrangementerne, hvis der skulle være tilstrækkelig
tilslutning til dette, men da det både kan være vanskeligt at stable yderligere
arrangementer på plads og det ligeledes administrativt er vanskeligt at håndtere, har vi
afstået fra denne mulighed. Det er dog muligt at blive skrevet på en liste, så man i tilfælde
af afbud kan få tilbudt en plads.
Søllerød Kunstforening har tidligere med stor succes arrangeret bustur for at se på kunst
andre steder end i Københavnsområdet og samtidig nyde en forhåbentlig god
eftersommerdag.
Til efteråret har vi igen planer om en busudflugt til det vestlige Sjælland.
Det skal nok blive en fin oplevelse, og vi håber på stor medlemstilslutning.
Endvidere planlægger vi nok engang et kunstforedrag med en dygtig kunsthistoriker i stil
med lignende foredrag de sidste to år.
Og endelig skulle det store årlige Kunstnermarked på Havarthigaarden gerne løbe af
stablen i den første Weekend i november. Det bliver så det elvte Kunstnermarked
arrangeret af Søllerød Kunstforening.
Kunstnermarkedet i 2011, som jo var det tiende Kunstnermarked, blev som tidligere
præget af meget stor publikumstilstrømning, og blev fra alle sider mødt med stor
tilfredshed for arrangementet. Det har dog også krævet en stor arbejdsindsats af hele
bestyrelsen.
Formanden for Rudersdal kommunes kultur- og fritidsudvalg Jens Bruhn åbnede
Kunstnermarkedet, og 32 udstillende kunstnere og kunsthåndværkere udfyldte
Havarthigaardens lokaler med malerier, skulpturer, keramik, glaskunst, tekstilarbejder
m.v.
Kunstforeningen har et fint samarbejde med Rudersdal kommune.
Som i tidligere år var vi repræsenteret i udvalget til udvælgelsen af Årets Kunstner i
Rudersdal kommune.
I 2011 blev det maleren Jens Urup, og for i år 2012 blev det Joseph Salamon bosiddende
i Birkerød, der får prisen ved en reception på Rudersdal rådhus onsdag d. 29. februar.
Flere af Joseph Salamons værker vil kunne ses på en udstilling her i foråret i Birkerød
Kunstforenings lokaler i Gl. Præstegaard i Birkerød.
Rudersdal kommune har indkøbt 4 kunstværker af Joseph Salamon, som skal benyttes til
kommunens andre prisuddelinger.
En af disse er kulturprisen, som i 2011 efter indstilling fra bl. a. Søllerød Kunstforening gik
til Tove Krause, mangeårig formand for Birkerød Kunstforening
Søllerød Kunstforening har også indkøbt et kunstværk af Joseph Salamon, og dette
kunstværk er en af gevinsterne ved udlodningen af kunstværker efter generalforsamlingen.
Alle kunstforeningens medlemmer fik i 2011 tilbudt et gratis eksemplar af bogen
”Landskabsmalerier i Rudersdal Kommune”, og størstedelen af medlemmerne har benyttet
sig af tilbuddet.
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Der er igen i år indkøbt kunst og kunsthåndværk til bortlodning efter generalforsamlingen.
Alle i bestyrelsen har været med til udvælgelsen og indkøbene af kunstgenstandene, som
for en stor dels vedkommende er foretaget på Kunstnermarkedet i oktober 2011.
Som det er fremhævet i tidligere formandsberetninger, har vi i bestyrelsen selvfølgelig ikke
patent på at afgøre, hvad der er god kunst.
Vi forsøger at erhverve kvalitetsting og er altid flere om at afgøre et eventuelt kunstindkøb.
Prisen på kunstværkerne og det begrænsede budget for kunstindkøb sætter dog
selvfølgelig en naturlig øvre grænse for, hvad der kan erhverves.
Og vi sætter stor pris på henvendelser fra medlemmerne med tip og ønsker om
kunstindkøb.
Igen i år vil jeg gerne takke vores samarbejdspartnere: Rudersdal kommune,
Gl.Holtegaard museum, Rudersdal museer og Birkerød Kunstforening.
Søllerød Kunstforening har i år efter ansøgning til Rudersdal kommune fået bevilget tilskud
til foreningens drift på kr. 50.000,- samt kr. 6.000,- i underskudsgaranti for
Kunstnermarkedet til oktober.
Disse tilskud er basis for foreningens økonomi, og vi er Rudersdal kommune megen tak
skyldig for denne økonomiske støtte.
Opgørelse over foreningens medlemsantal viser at vi har ca. 240 medlemmer.
Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at reklamere for medlemskab af Søllerød
Kunstforening, så medlemsantallet kan bibeholdes eller vokse til gavn for foreningen og
selvfølgelig også til gavn for styrkelsen af interessen for kunst i kommunen.
Alle medlemmer, der i årets løb hverver et nyt medlem og meddeler bestyrelsens sekretær
dette, deltager i udlodningen om en hvervegevinst efter næste generalforsamling.
Så vil jeg slutte med at takke alle medlemmerne af bestyrelsen for deres altid store
interesse for foreningen og for den store indsats, de i årets løb har gjort for at foreningens
aktiviteter har kunnet forløbe så tilfredsstillende.
Og til sidst en tak til alle foreningens medlemmer for stort fremmøde, mange positive
udtalelser og god opbakning til alle vores arrangementer.

Ole Dahl-Petersen
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