Formandens Beretning for 2017
Jeg skal igen i år – for sidste gang – aflægge beretning om året 2017 i vor forening.
I løbet af året har vi arrangeret 17 kunstoplevelser, hvor dog 3 var repetitioner
grundet stor interesse. Der har været stor tilslutning til arrangementerne – mere
end 500 har deltaget.
De 2 gratis foredrag var meget populære. Preben Olesen, vores næstformand, holdt
i foråret et spændende og morsomt foredrag om de Coninck og Dronningegård og
Michael Wivel fortalte fascinerende i oktober om Kunsten i Kirken. Begge
foredragene blev som sædvanligt holdt i Søllerød Sognegårds dejlige lokaler med
mere end 170 tilhørere.
I foråret var der omvisning på Gl. Holtegaard om Robert Rauchenberg. Ulla Bruun de
Neergaard arrangerede 2 besøg i Mothsgården, hvor vi så på Kunst i Rudersdal og
Preben var fadder til en spændende tur i Nordhavn, hvor vi dels så mange
antikviteter hos Bruun Rasmussen, dels besøgte Poul Isbaks værksted – med
mulighed for at hjembringe farverige sten fra fjerne lande. Vi besøgte også Docken
Kulturhus, hvor vi 1 time bøjede nakken bagud for at beundre de store malerier i
loftet. Til sidst var vi i Faurschou Foundation, hvor vi bl.a. så værker af den berømte
kinesiske kunstner Weiwei. Kaj Kristensen sørgede for, at Kunst i Folketinget blev
mulig for de der ikke kom med i 2016, besøget blev repeteret 2 gange i efteråret. Og
endelig arrangerede Ulla omvisning på Sofienholms udstilling ’Glasur’ om glas og ler.
Jeg må ikke glemme turen til Skåne, hvor vi besøgte Svaneholm Slot, Lund domkirke
m.m. og endelig Malmø Kunstmuseum med Carl Kylbergs værker. Her var det Kaj og
jeg, der stod for arrangementet og underholdningen i bussen.
Efterårets første Preben- tur gik til Frederiksværk og Hundested. Frederiksværks
berømte bygninger fra vor storhedstid i slutningen af 1700 tallet, hvor Classen
leverede kanoner til hele Europa, blev beset inden vi fortsatte til Hundested med
sandskulpturer, kunstværksteder og endelig Knud Rasmussens hus. I august var alle
foreningens medlemmer inviteret til fernisering på Gl. Holtegaards udstilling om
Kolonihistorier Magt og Afmagt med tilhørende middag. Senere arrangerede jeg
omvisning på udstillingen. Preben sørgede for, at vi kunne besøge Nordisk Film
Museum i Valby i september, Preben organiserede også en fodtur, hvor han fortalte
om de mange mindesmærker fra de Conincks tid på Næsseslottet. Endelig var der

besøg på Nivågård, hvor Ulla havde arrangeret omvisning af udstillingen Immanuel
Ipsens værker.
Årets største arrangement var som sædvanligt Markedet for Kunst og
Kunsthåndværk. Borgmester Jens Ive åbnede markedet med en tale, hvor den store
frivillige indsats fra mange borgere blev rost. Også i år var markedet en succes med
mere end 500 besøgende. Ud over de mange fine stande fra kunstnerne, havde vi
igen et meget velbesøgt tegneværksted, hvor Mette Wille var inspirator for
kommende kunstnere. Som noget nyt, på initiativ af Lenie Tolstrup, havde 1ste, 3die
og 5te klasserne på Skovlyskolen udført fine kunstværker på 20x20 cm
masonitplader, hvor stor fantasi lyste ud af de farveglade billeder. De 3 vægge blev
meget beundret – borgmesteren uddelte stor ros for initiativet.
Rudersdal kommune har igen i år beskåret tilskuddet til foreningen. I 2018 får vi i alt
23.000 kr. I 2017 fil vi 41.000 kr., i 2016 fik vi 43.800 kr. og i 2015 fik vi 56.000 kr. Det
er naturligvis fint, at vi stadig får hjælp til foreningens forskellige aktiviteter, men vi
er forundret over, at hjælpen er blevet så voldsomt reduceret. Vi vil i den nærmeste
fremtid kontakte kulturforvaltningen for at få rede på årsagen. Under næste punkt,
’Kassererens beretning’ kommer jeg nærmere ind på konsekvenserne af
reduktionen.
Vi har sammen med indbydelsen til denne generalforsamling også sendt beskrivelse
af forårets oplevelser med tilhørende tilmeldings mulighed. Vi har allerede nu fået
mange tilmeldinger; men der er stadig enkelte ledige pladser til alle
arrangementerne, nemlig:
1. Fotos på Gl Holtegaard 3 pladser og mulighed for en dejlig middag på Spiseriet
til specialpris
2. Rungstedlund 6 pladser
3. Konventum i Helsingør 2 pladser, bestyrelsen vil gerne hjælpe med transport.
4. Storm P og Cisternerne 2 pladser
5. Frederiksborg Slot 7 pladser.
For at undgå tilbagebetaling på overtegnede arrangementer, har vi i år ændret
proceduren således, at I første betaler, når Peter Matzen har sendt bekræftelse på,
at I har en plads og derfor bedes betale beløbet ind på vor arrangements konto. Det
sparer os for meget arbejde, når I er omhyggelige med at angive navn og numre på
de arrangementer I skal deltage i.

Jeg vil her også takke mine venner i bestyrelsen for et meget stort arbejde, et
arbejde, der er helt nødvendigt for at de mange aktiviteter kan afvikles i god orden
og administrationen fungere. Marianne Thousing har været en drivende kraft for
Markedet, Ulla har holdt styr på kontingenterne og medlemslisterne og også fundet
energi til at arrangere flere besøg på kunstudstillinger, Preben varetager jobbet som
næstformand, skrevet referater fra vores 9 bestyrelsesmøder og er dynamoen i
rigtig mange af vore aktiviteter. Peter er vores omhyggelige og flittige sekretær, Kaj
har haft et meget stort arbejde med at holde styr på tilmeldingerne til de forskellige
arrangementer, Jens Holsøe har sørget for kommunikation til pressen og været
vinkyper endelig har jeg varetaget jobbet som formand og fra 1. juli også som
kasserer. Betingelsen for foreningens levedygtighed er medlemmernes opslutning
og tilfredshed – den var også i 17 en stor inspiration for vort arbejde.
Også varm tak til Ulrik Støttrup-Andersen for indsatsen som revisor.
I 2017 har vi haft en tilgang på mange nye medlemmer og udmelding af færre, så
netto var vi 193 betalende medlemmer ultimo december. Allerede nu har vi med
stor glæde budt velkommen 13 nye medlemmer. Herudover er de kunstnere, der
udstillede i 2016 gratis medlemmer i 2017 – dog uden deltagelse i lotteriet. Det er
vigtigt for foreningen, at vi er synlige og markerer os i kommunens kulturliv og jeg vil
gerne hermed opfordre jer til – hvis I ellers er enige – at reklamere for Søllerød
Kunstforening. Hvis I hverver nye medlemmer giver vi et gavekort til Gl. Holtegaard
lydende på 100 kr.
Til sidst en varm tak til Rudersdal musikskole, der igen vil underholde os, når vi er
færdige med den officielle del af dette møde.
Tak for jeres opmærksomhed.
24-01-2018, Jørgen Leisner

