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Bestyrelsens årsberetning for 2019

Vi starter med at holde et minuts stilhed for at mindes Eva Ebler Torngaard, 
Leif Petersen, Birthe Christiansen og Eileen Dadswell.
- - - - -
2019 blev endnu et godt og år for vores forening, som nyder godt af 
samarbejdet med OJD som stiller så fine rammer vederlagsfrit til rådighed for 
foreningen. Det eneste vi skal give til gengæld for at låne lokalerne er at sørge 
for den månedlige rengøringsdag, som vi endelig har fået godt styr på. Efter i 
de første år at haft svært ved at finde frivillige til opgaven, lykkedes det i 2019 
at lave en fast aftale med Karin og Vagn, som klarer arbejdet i samarbejde med 
Hanne, som planlægger og styrer rengøringskalenderen. Stor tak skal lyde for 
indsatsen, som fjernede en stor byrde fra bestyrelsen. 

Medlemmer: I januar 2019 havde foreningen 67 aktive og 5 passive 
medlemmer. Ved årets udgang var dette tal ændret til 68 aktive og 2 passive. 
Med andre ord en meget stabil situation, hvilket bestyrelsen har det fint med. 
Vi har ingen store ønsker om at udvide familien, idet vi finder det positivt at vi 
ikke er flere end at vi nogenlunde kender hinanden. 
Vores økonomi er god, så vi behøver ikke større kontingentindtægter. Vi har 
derfor heller ikke planer om at annoncere efter nye medlemmer blot for at blive
flere. Men vi tager naturligvis pænt imod de nye medlemmer som vælger os til,
når blot de på lige fod vil indgå i fællesskabets pligter. 

Udstillinger: 
Foreningens medlemmer bakker fortsat godt op om vore mange udstillinger, og
vi har i årets løb udstillet én eller flere gange hos: Husk Kaffen, Solrød 
Bibliotek (oppe og nede), Buch-Andersen i Vallensbæk og Herlev, 
Korporalskroen i Karlslunde, EFA møbler i Køge Nord, Christianshave 
plejecenter i Jersie, Greve Erhvervscenter, Kennedy Center i Glostrup samt hos
Harekær Golfclub. 
Nogle af vore udstillingssteder er mere velegnede end andre, så vi vil fortsætte 
med at opsøge nye samarbejdspartnere, så at vi kan få endnu mere af 
medlemmernes kunst op at hænge. Dog vil vi helst udstille der hvor vi kan få 
garanti for at der bliver købt mindst eet kunstværk pr. udstilling. 
Mange gange går det helt af sig selv, idet vi med glæde har set at medlemmer 
bliver ringet op af vildtfremmede mennesker som er brændt varm på et billede 
fra én af vore udstillinger. Vi glæder os på medlemmets vegne hver gang det 
lykkes. 

Den 6 og 7. april havde vi arrangeret en stor forårsudstilling her i huset. Vi 
havde reklameret i øst og vest, og da weekenden var til ende, havde vi haft 
besøg af op imod 300 gæster. Vi fik som sædvanlig brug for nogle af de små 
røde prikker som var indkøbt til lejligheden, så alt i alt en pæn succes som vi 
agter at gentage i 2020 i weekenden 4. og 5. april. Sæt X i kalenderen. Der bli´r



helt sikkert brug for jeres nye forårsbilleder og jeres hjælp. 

Vi fastholdt traditionen med efterårsudstillingen på Solrød bibliotek. Kvaliteten
af den udstillede kunst stiger år for år og vi mærkede en interesseret og 
hyggelig stemning ved ferniseringen. Ved samme lejlighed indførte vi begrebet
”Årets debutant”. Ingrid Kristensen løb med den ærefulde titel.
Desværre så vi ikke så mange gæster denne gang, så vi vil fremover prøve at 
ramme et bedre tidspunkt hvor der ikke er andre lokale arrangementer som 
”stjæler” vore gæster. 

–
I alt er det blevet til ca. 26 udstillinger med op imod 900 udstillede 
kunstværker i 2019, hvilket er på niveau med 2018. Det må jo siges at være 
imponerende at vi kan holde dampen oppe, men det kan selvfølgelig også kun 
lade sig gøre fordi vi har fire ihærdige ophængningsgrupper som yder en meget
stor, gratis og uegennyttig arbejdsindsats ved at transportere kunsten ud og 
hjem, samt ophænge nogle seværdige udstillinger. 
Vi håber at i alle har tid, lyst, kræfter og entusiasme til at fortsætte med at 
hænge andres billeder op sammen med jeres egne. Det må siges at være et fint 
udtryk for ægte foreningsånd. Meget stor tak for indsatsen! 

Aktiviteter i Centret
Foreningen medvirkede ved arrangementet ”Fritid i Solrød” den 31. august. 
Det er en fin og hyggelig måde at præsentere foreningen på, og det sker at vi 
fanger et par nye medlemmer. Vi vil sikkert fortsætte med at deltage også i 
2020. 

Kurser: 
2019 blev atter et travlt og givende kursusår med et meget omfattende 
kursusprogram, hvor navne som Erik Vitcetz, David Lewis, Pia Fonnesbech, 
Ingrid Møller, Anne Grete Ågård, Inger Benningsen, Morten Ernlund, Mette 
Lorentzen, Jonas Pihl og Annette Sjølund. Der var som altid noget for en hver 
smag. Og dejligt at se at impulserne fra de dygtige lærere stille og roligt bliver 
synlige i de kunstværker som bliver skabt. 
Det store antal medlemmer i foreningen gjorde det næsten altid muligt, at få 
tilstrækkeligt med deltagere på holdene, så at vi dels kunne gennemføre 
kurserne, og dels gøre det til en meget fornuftig deltagerpris. Jytte er fortsat en 
hård og dygtig forhandler, så nogen gange får vi lærere i huset som ellers 
koster betydelig mere når de underviser andre steder. 

Bestyrelsen valgte i 2019 at videreføre loftet over deltagerantallet til de enkelte
kurser for at sikre størst mulig udbytte til den enkelte kursist. Vi modtager 
mange positive evalueringer, så det er vores opfattelse at medlemmerne 
generelt er tilfredse med kurserne. Der er atter grund til at rose kursisterne, 
som er gode til at respektere, at man ikke skal lægge beslag på mere lærer-tid 
end hvad der tilkommer én. 



Møder 
Der er afholdt bestyrelsesmøder og medlemsmøder i alle måneder på nær juli. 
De traditionelle jule- og forårsafslutninger har været fint arrangeret af 
medlemmerne. Det glæder os at op imod halvdelen af medlemmerne møder op 
hver gang, og vi håber på at endnu flere får lyst til at møde frem. Vi vil 
fortsætte i samme spor som hidtil, og også videreføre de korte kunstfilm og 
gæsteforedrag som måske kan give nogle friske impulser at gå hjem på. I 2019 
havde vi besøg fra Cbart som fremviste deres materialer, Anette Sjølund med 
foredrag om Picasso og maleren Niels Gerhardt Stevns, Morten Ernlund med et
foredrag om Hammershøy, samt Jonas Pihl som fortalte om sin egen kunst. 

Hjemmeside og Facebook
Hjemmesiden bliver rimelig godt besøgt. Her finder man bl.a. kursus- og 
udstillingskalenderen, samt fotos fra alle vore udstillinger. På den tilhørende 
salgsside indførte vi begrebet ”Månedens Kunstner”, som er en fin måde at 
gøre lidt ekstra opmærksom på sig selv og sin kunst.
Facebook siderne bliver også brugt ret godt og stadig flere er hoppet på 
vognen. Ud af vore 68 medlemmer er 57 medlemmer af den interne FB 
gruppe. Dette medfører så også at informationen stadig rundsendes med email 
så vi sikrer os at alle medlemmer er fuldt informeret om foreningens 
aktiviteter. Dette er meget vigtigt for bestyrelsen så vi lægger mange kræfter 
ind på at sikre at ingen bliver glemt. 

Afrunding 
Bestyrelsen ser 2020 i møde med stor fortrøstning. Vi håber på, at stadig flere 
medlemmer vil finde vej til vore gode lokaler og deltage i fællesskab omkring 
kunsten. Der er godt gang i aktiviteterne på tirsdage og onsdage, så der er 
stadig fem ledige dage at gøre godt med, hvis ikke der lige er planlagt kurser i 
lokalet. 
Husk de nemme informationer via foreningens Facebook side og kik ind på 
hjemmesiden engang imellem. 

Tak til OJD for lokaler og godt samarbejde. 
Tak til Solrød Kommune for praktisk og økonomisk støtte. 
Tak til medlemmerne for jeres hyggelige, givende og positive måde at være på.
Tak for 2019. 
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