SØLLERØD KUNSTFORENING
________________________________________________________________________________________________________________________

Formandsberetning til Generalforsamlingen mandag d. 8. februar 2010.
Det var en næsten ny og uerfaren bestyrelse, der samledes efter sidste generalforsamling d. 21.
januar 2009, idet 5 ud af bestyrelsens 7 medlemmer var nyvalgte.
Heldigvis havde den foregående bestyrelse i 2008 med Britta Støttrup-Andersen som formand gjort
et grundigt arbejde, så vi havde nogle gode retningslinier at gå efter.
Alle i bestyrelsen har lagt mange kræfter i og brugt megen tid på at alle opgaver blev løst bedst
muligt, og at dømme efter de mange tilbagemeldinger vi har fået, ser det ud til at være lykkedes
helt godt.
Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder i løbet af 2009. De har været præget af travlhed og stor
arbejdslyst, men også været hyggelige, så det sociale samvær har haft gode muligheder for at
udfolde sig.
Det er derfor med den samlede bestyrelses store beklagelse, at Rikke Grut, der mere eller mindre
tvunget blev overtalt til at påtage sig sekretærjobbet i bestyrelsen, nu af helbredsmæssige årsager
har følt det nødvendigt at udtræde af bestyrelsen.
Vi takker Rikke for den store arbejdsindsats, hun har lagt i sekretærjobbet, og ønsker alt godt
fremover.
Shirley van Straaten, der har været tilknyttet bestyrelsen som EDB kyndig, og som har sørget for at
foreningens hjemmeside bliver holdt ajour, har indvilliget i at overtage sekretærjobbet, og det er vi
meget taknemmelige for, da den øvrige bestyrelse ikke er særlig EDB vante.
Søllerød Kunstforening har gennemført følgende arrangementer og udflugter for medlemmerne i
2009:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omvisning på udstillingen ”Et vintereventyr” på Gl. Holtegaard ved museumsdirektør Mads
Damsbo.
Omvisning på Panuminstituttet.
Omvisning på Christiansborg, folketinget
Bustur ud i foråret med besøg og omvisning i Sct. Bent kirke i Ringsted samt besøg og
omvisning i galleri Emmaus på Ll. Skensved gods.
Omvisning på udstillingen ”Prins Henriks samling af afrikansk kunst” på Gl. Holtegaard.
Besøg og omvisning i Gallerie Rasmus.
Foredrag om kalkmalerier i danske kirker ved museumsdirektør Niels Peter Stilling.
Besøg på Kunstnernes Efterårsudstilling på Gl. Holtegaard med omvisning ved
museumsdirektør Mads Damsbo
Besøg og omvisning på udstillingen ”Pastorale – om maleren Jens Søndergaard”
på
Kastrupgårdsamlingen.

Til det meget vel besøgte foredrag om danske kalkmalerier afholdt i Søllerød kirkes sognegård var
der fri adgang for alle.
Birkerød Kunstforenings medlemmer var også indbudt til dette arrangement.
Forslag fra medlemmerne med emner for fremtidige medlemsarrangementer er meget velkomne.
Søllerød Kunstforening har et fint samarbejde med Gl. Holtegaard ved museumsdirektør Mads
Damsbo.
En gang om året er vi medarrangør af en af Gl. Holtegaards udstillinger. Det var i 2009 udstillingen
med Prins Henriks samling af afrikansk kunst med undertitlen ”Til guder, ånder og aner”.
I 2010 bliver det udstillingen med værker af maleren Allan Otte, der har fernisering d. 8. april,
som det også er meddelt i medlemsudsendelsen sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Samarbejdet med Gl. Holtegaard giver en række fordele til medlemmerne af Søllerød
Kunstforening. Medlemmerne er inviteret med til ferniseringen, kataloget kan erhverves til halv pris,
og der er i udstillingsperioden gratis adgang til Gl. Holtegaard og til evt. arrangementer i
barokhaven.

Det årlige Kunstnermarked blev i år afholdt for ottende gang d. 7.-8. november.
Alle lokaler i Havarthigaarden var fyldt med kunstnere og kunsthåndværkere, der udstillede
malerier, skulpturer, keramik, glaskunst, tekstilarbejder m. v. .
Rudersdal kommunes kultur- og fritidsudvalgs formand Erik Mollerup åbnede Kunstnermarkedet.
Der var meget stor publikumstilstrømning begge dage, og mange af udstillerne har siden ytret stor
tilfredshed med arrangementet. Alle de udstillende kunstnere er blevet tilbudt medlemskab af
Søllerød Kunstforening i 2010.
Samarbejdet med Rudersdal kommune har fungeret fint. Kunstforeningen er repræsenteret i et
udvalg, der skal udgive en bog med illustrationer af malerier i kommunens eje. Det er målet at
bogen skal udgives i efteråret 2010. Et andet samarbejdsfelt er udvælgelsen af årets kunstner i
Rudersdal kommune. Den udvalgte kunstner i år er Markan Christensen, som officielt udnævnes d.
24. februar ved en ceremoni på Rudersdal rådhus. Et af forårets medlemsarrangementer er et
besøg i Markans hjem i Birkerød.
Der var i januar i år valg til kommunens folkeoplysningsudvalg, og som repræsentant for de
kulturelle foreninger blev Ida Hjalmsrud valgt. Ida er medlem af Søllerød Kunstforening, og vi
ønsker tillykke med valget.
Bestyrelsen har haft et udvalg nedsat, som minutiøst har gennemgået foreningens nuværende
vedtægter med det formål at forenkle dem mest muligt og gøre dem tidssvarende.
Vi har haft mange diskussioner herom, og er endt med det forslag til nye vedtægter, som er
udsendt til alle medlemmer. Der er til dato ikke indsendt ændringsforslag til det nye forslag, som vil
blive behandlet i et senere punkt på dagsordenen.
Foreningens økonomi er meget fin. Kassereren og sekretæren har ydet en stor arbejdsindsats,
kommunikationen med medlemmer med e-mail adresser er foregået udelukkende elektronisk,
vi har bortsparet de ellers meget fine farvelagte forårs- og efterårsprogrammer og vor EDB kyndige
Shirley har ordnet og vedligeholdt vores hjemmeside.
Alt dette har medført, at der er et pænt overskud på 2009 regnskabet, som overføres til forøgelse
af foreningens egenkapital.
Det er naturligvis, som budgettet for 2010 også viser, ikke meningen at foreningen skal generere
overskud fremover, og bestyrelsen har da også planer om kulturelle aktiviteter, der nok skal få
regnskabet til at balancere.
Søllerød museer har planer om en udstilling, der skal vise, hvad danskere kasserer i dagens
Danmark. Bestyrelsens medlemmer har derfor på skift hjulpet personalet på Mothsgaarden med at
indsamle objekter på genbrugspladsen i Nærum i efterårshalvåret og fortsætter hermed i
forårshalvåret.
Bestyrelsen har i årets løb indkøbt kunst og kunsthåndværk til bortlodning efter
generalforsamlingen. Ingen har vel patent på at afgøre, hvad der måtte være god kunst. Vi har
derfor valgt at lade hele bestyrelsen vælge kunstgenstandene, for at fordele ansvaret for
indkøbene.
Ved de arrangementer med galleribesøg, der har været i årets løb, har også flere at foreningens
medlemmer ytret ønsker om indkøb af enkelte kunstværker, og det håber vi også fremover vil være
tilfældet.
Til slut vil jeg takke vores mange samarbejdspartnere: Rudersdal museer, Gl. Holtegaard museum,
Birkerød Kunstforening og Rudersdal Kommune for godt samarbejde i det forløbne år.
En helt speciel tak selvfølgelig til Rudersdal Kommune for økonomisk støtte.
Vi har i efteråret ansøgt om driftstilskud og underskudsgaranti for Søllerød Kunstnermarked i 2010,
og fået bevilget de ansøgte kr. 50.000,- i driftstilskud og kr. 6.000,- i underskudsgaranti for
Kunstnermarkedet. Disse tilskud er altafgørende for foreningens beståen, og vi er derfor meget
taknemmelige for dem.
Sidste opgørelse over Søllerød Kunstforening medlemsantal viser at vi har 230 medlemmer.
Bestyrelsen vil gerne opfordre til at medlemmerne reklamerer for foreningen overfor familie, venner
og bekendte, så medlemsantallet også fremover kan bibeholdes eller vokse til gavn for foreningen.
En del medlemmer har i det forløbne år hvervet nye medlemmer, og de deltager derfor i
udlodningen af en hvervegevinst efter generalforsamlingen.
Ole Dahl-Petersen

