SØLLERØD KUNSTFORENING
________________________________________________________________________________________________________________________

Formandsberetning til generalforsamlingen
tirsdag d. 12. februar 2013.
Velkommen til generalforsamlingen.
Der er jo efterhånden tradition for at foreningens medlemmer møder talstærkt op, når der
indkaldes til generalforsamling. Dette tyder på, at der er stor interesse for foreningen, for
foreningens arrangementer og selvfølgelig også for muligheden for at vinde de i årets løb indkøbte
kunstgevinster.
Den samlede bestyrelse har igen i 2012 lagt et stort arbejde i at arrangere møder,
udflugter, indkøbe kunst og samarbejde med Rudersdal kommune på kulturelle områder.
Der har som i tidligere år været afholdt 9 bestyrelsesmøder præget af arbejdslyst og travlhed.
Kunstforeningen har i 2012 gennemført følgende arrangementer og udflugter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fernisering på udstillingen ”Show Time” på Gl. Holtegaard
Omvisning på udstillingen ”Show Time”
Omvisning i Clausens Kunsthandel og på udstillingen ”Slidgigt og indsigt” med tegninger af
John Olsen. Per Arnoldi viste rundt.
Omvisning på udstillingen ”Hammershøj og Europa” på Statens Museum for Kunst.
Omvisning på udstillingen ”Svend Wiig Hansen” på Gl. Holtegaard
Omvisning på Frederiksberg Slot
Heldagsbustur til Sorø med besøg og rundvisning på Akademiet, Klosterkirken og senere
omvisning på Sorø Kunstmuseum
Kunstforedrag ”Dansk Kunst på verdenskortet – fra Eckersberg til Hammershøj” ved Kasper
Monrad
Omvisning på Rosenborg Slot
Omvisning i Politikens Hus

For en måned siden udsendte vi planen over foreningens arrangementer i forårshalvåret 2013. Der
har som sædvanlig været god tilslutning, og alle arrangementerne bliver gennemført. Medlemmer
der endnu ikke har tilmeldt sig et eller flere arrangementer kan stadig gøre det. Faktisk helt op til
14 dage før arrangementet finder sted, hvis der er pladser ledige.
Jeg vil godt reklamere lidt for to af arrangementerne nemlig først besøget lørdag d. 23. marts på
Ordrupgaard museum, som er et dobbeltarrangement, hvor vi først bliver vist rundt i
møbelarkitekten Finn Juhls hus, som ligger tæt op til Ordrupgaard.
Der ser vi selvfølgelig mange af hans berømte møbler, men der hænger faktisk også en fornem
kunstsamling på væggene, som man kan glæde sig til at se.

Efter en drink eller en kop kaffe er der så rundvisning på museets kommende udstilling med den
amerikanske kunstnerinde Mary Cassatt, som nok ikke er så kendt i Danmark, men til gengæld i
USA regnes for en stor impressionistisk kunstner, og som har samarbejdet med Edgar Degas.
Og så er der kunstforeningens heldagsbusudflugt lørdag d. 8. juni til Odsherred.
Vi skal besøge den kendte ”Malergård”, hvor kunstnerfamilien Swane boede i mange år.
Vi skal se den flotte rododendronhave ved slottet Dragsholm, og spise dejlig frokost på
Dragsholms cafe.
Vi skal vises rundt på Odsherred Kunstmuseum, som har mange dejlige malerier.
Og endelig skal vi på hjemvejen bese Tuse kirkes berømte kalkmalerier.
Altså en rigtig spændende tur og alt dette til en meget fornuftig pris, så snyd jer ikke for denne
oplevelse, hvis i da ikke har denne lørdag besat af andre gøremål.
Til efterårshalvåret er vi allerede i gang med at planlægge foreningens arrangementer, og et af
dem er, som der nu er blevet tradition for, det årlige store Kunstnermarked på Havarthigaarden,
der skal afholdes i weekenden d. 9. - 10. november.
Kunstnermarkedet i 2012, var præget af meget stor publikumstilstrømning, Det blev fra alle sider
mødt med stor tilfredshed, og det har da også krævet en stor arbejdsindsats fra bestyrelsen. Der
er faktisk 8 måneders forarbejde på et sådant arrangement.
Over 30 kunstnere og kunsthåndværkere fyldte Havarthigaardens lokaler med malerier,
skulpturer, keramik, glaskunst, tekstilarbejder m.v.
Vi har det hyggeligt sammen med alle udstillerne, og lørdag sidst på eftermiddagen samles vi med
dem alle til en lille aftenbuffet.
I løbet af året har bestyrelsen indkøbt kunst og kunsthåndværk , som skal udloddes her efter
generalforsamlingen. Som jeg har sagt tidligere, er der ingen, der har patent på at afgøre, hvad der
er god kunst eller ikke.
Så vores eneste kriterium, når vi vælger, hvad der skal indkøbes, er, at mindst 2 eller tre af
bestyrelsens medlemmer går ind for købet.
Det ville da være rart, at få tilbagemelding fra medlemmerne, om de er tilfredse med valgene. Og
det ville også være rart, hvis medlemmerne ind i mellem kom med ønsker om eventuelle indkøb af
kunst.
Udlodningen i aften vil, som det er meddelt i indkaldelsen til generalforsamlingen, foregå efter en
noget forenklet metode, idet alle gevinsterne udloddes i eet lotteri. Jørgen Leisner, som vil styre
udlodningen, vil inden udlodningen kort forklare de nye ”regler”.
Som i tidligere år har Søllerød Kunstforening haft et tæt og fint samarbejde med Mads Damsbo, Gl.
Holtegards museumsdirektør, der har forestået flere af omvisningerne på Gl. Holtegaards
udstillinger.

I 2012 var det udstillingen ”Show time”, hvor alle foreningens medlemmer var inviteret til
ferniseringen og til en senere omvisning, samt endvidere omvisningen på udstillingen med værker
af kunstneren ”Svend Wiig Hansen”.
Kunstforeningen har ligeledes et fint samarbejde med Rudersdal kommune, og som i tidligere år
var vi repræsenteret i udvalget til udvælgelsen af Årets kunstner i Rudersdal kommune.
I 2012 blev det Joseph Salamon, der fik prisen.
I år er det grafikeren Britta Kjærulf, der får prisen, som overrækkes d. 27. i denne måned ved en
reception på Rudersdal rådhus.
Britta Kjærulf var udstiller på efterårets Kunstnermarked på Havarthigaarden, og udstillede mange
dejlige grafiske tryk. Et af dem er en af gevinsterne i aftenens udlodning.
Igen i år vil jeg takke vores samarbejdspartnere :
Rudersdal kommune, Gl. Holtegaards museum, Rudersdal museer og Birkerød Kunstforening.
Jeg vil også takke vores sponsorer til Kunstnermarkedet:
Trørød Vinhandel, Nærum boghandel, Tandklinikken på Trørød Torv og Idon Tryk.
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 i
november 2013. Kunstnermarkedet giver dog antageligt et noget større underskud, som så må
dækkes af Kunstforeningen.
Disse tilskud fra Rudersdal kommune er basis for foreningens økonomi, og vi er Rudersdal
kommune megen tak skyldig for denne økonomiske støtte.
Foreningens medlemstal er nogenlunde konstant, med man kan dog se, at ældre medlemmer
naturligt nok langsomt falder fra, og nytilgangen af yngre medlemmer ikke er voldsom.
Så jeg vil kraftigt opfordre medlemmerne til at reklamere for medlemsskab af Søllerød
Kunstforening. Jeg vil også anbefale alle medlemmer til at forære jeres børn og andre et
medlemskab i foreningen måske som fødselsdagsgave eller julegave. I de første år fungerer det
måske kun som en god lodseddel med en stor gevinst chance, og senere, når tiden tillader det,
kommer så deltagelse i arrangementerne til.
Bestyrelsen har i øvrigt vedtaget, at alle, der hverver nye medlemmer, får en kunstbog i
hvervegave.
Jeg vil slutte med at takke alle medlemmerne af bestyrelsen for deres store interesse for
foreningen og for den store indsats, de i årets løb har gjort, for at foreningens aktiviteter har
kunnet forløbe så tilfredsstillende.
Til sidst en tak til alle medlemmerne for stort fremmøde og god opbakning til alle vores
arrangementer.
Ole Dahl-Petersen

