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Bestyrelsens årsberetning for 2018

2018 blev endnu et godt og år for vores forening, og for 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 den månedlige rengøringsdag, som vi har 
fået rimelig godt styr på. På Generalforsamlingen tilbage i 2016 vedtog vi at hæve årskontingentet 
således at vi har mulighed for at udbetale et kontant honorar til de vekslende rengøringshold. 
Ordningen fungerer som sagt rimelig tilfredsstillende, men det er fortsat meget vigtigt at påpege at alle
aktive arbejdsduelige medlemmer skal hjælpe til med at klare denne bundne opgave. Der udbetales et 
samlet honorar på 1000 kroner til deling pr. rengøringsdag. Tak til Hanne for at styre 
rengøringskalenderen.

Medlemmer:
I januar 2018 havde foreningen 73 aktive og 7 passive medlemmer. Ved årets udgang var dette tal 
faldet til 67aktive og 5 passive. Med andre ord en nettoafgang på 6 aktive medlemmer og 2 passive 
medlemmer. Det ser således ud til at medlemsantallet har fundet et nogenlunde stabilt leje på omkring 
70 aktive, hvilket bestyrelsen har det fint med. Vi ser det som noget positivt at vi ikke er flere end at vi
nogenlunde kender hinanden. Ikke at vi skal være en stor familie, men genkendelsens glæde skal man 
jo ikke kimse af. Vores økonomi er god, så vi behøver ikke større kontingentindtægter. Vi har derfor 
heller ingen aktuelle planer om at annoncere efter nye medlemmer blot for at blive flere. Men vi tager 
naturligvis pænt imod nye medlemmer når blot de, på lige fod, vil indgå i fællesskabets pligter.

Udstillinger:
Foreningens medlemmer bakker fortsat godt op om vore mange udstillinger.
Vi har i årets løb udstillet én eller flere gange hos: Husk Kaffen, Solrød Bibliotek (oppe og nede), 
Buch-Andersen i Vallensbæk, Korporalskroen i Karlslunde, EFA møbler i Køge Nord, Christianshave 
plejecenter i Jersie, plejecenter Møllehøj i Greve, Greve Erhvervscenter samt Sognegården i 
Karlslunde.
Vi gjorde igen lidt ekstra ud af vores efterårsudstilling på biblioteket, og det er vores opfattelse at 
jazzdrengene medvirkede til at skabe en ekstra god og hyggelig stemning. Vi så også flere gæster til 
ferniseringen i forhold til tidligere.
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.

Vi har også udstillet her i huset. Den 21. og 22. april havde vi arrangeret en stor forårsudstilling i to 
plan. Vi havde reklameret i øst og vest, og da weekenden var til ende, havde vi haft besøg af op imod   
550 gæster. Vi fik også 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 2019. Sæt meget gerne et stort x i kalenderen ved den 
6. + 7.april 2019. Der bli´r helt sikkert brug for jeres nye forårsbilleder og jeres hjælp.

I alt er det blevet til 28 udstillinger med godt og vel 900 udstillede kunstværker i 2018, hvilket endnu 
engang er ny rekord. 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!
Når det er sagt så er det for fortsat bestyrelsens håb at stadig flere medlemmer vil få mod og lyst til i 
stadig højere grad at stå på egne ben, eller slå sig sammen med et eller måske 2 medlemmer og dermed
få endnu flere af egne billeder ud at hænge. 

Aktiviteter i Centret
Foreningen medvirkede ved arrangementet ”Fritid i Solrød” den 25. august.
Det er en fin og hyggelig måde at præsentere foreningen på, og det sker da at vi fanger et par nye 



medlemmer. Vi vil sikkert fortsætte med at deltage også i 2019.
Et andet centerarrangement var et stort kræmmermarked i centret den 26. maj.  Vi havde rådighed 
over et telt, hvor medlemmerne udstillede og arbejdede. Centrets gæster kunne stemme på deres 
favoritmaleri hvorefter en lodtrækning afgjorde hvem der skulle have vinderbilledet med hjem. Det 
var en meget glad Solrødborger som kunne tage Oles fine billede under armen. Vi var heldige med 
vejret og havde en god dag.

Kurser:
2018 blev atter et travlt og givende kursusår med et meget omfattende kursusprogram, med navne som
Erik Vitcetz, David Lewis, Pia Fonnesbech, Ingrid Møller, Hussein Tai,  Kirsten Fugl, Inger 
Benningsen, Morten Ernlund, Mette Lorentzen og Annette Sjølund. Der var, som altid, noget for en 
hver smag. 
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 en god forhandler, så nogen gange får vi lærere i huset som ellers koster betydelig
mere når de underviser andre steder.
Bestyrelsen valgte i 2018 at videreføre ordningen med loft 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.

Hjemmeside, Facebook og salgsportalen
Foreningens hjemmeside har i 2018 kørt videre som hidtil, d.v.s. som et fast holdepunkt både udadtil 
og internt. Det er her at udstillingerne bliver præsenteret, i det omfang vi overhovedet ser os i stand til 
at fotografere og billedbehandle de mange og store udstillinger. Vore to sider på Facebook opfylder de 
samme formål, men lidt mere uforpligtende. Vi erkender at kun to tredjedele af medlemmerne har en 
Facebook profil, hvorfor hjemmeside og personlige mails fortsat udhør den vigtigste 
hovedinformationskilde. Facebook er i den forbindelse kun at regne som et supplement og som 
opslagstavle medlemmerne imellem.
Susan og Anne-Grethe har i årets løb sat mange kræfter ind på at ændre og modernisere salgsportalen 
som man finder via et link på forsiden af www.solrodkunst.dk. Bestyrelsen håber at de mange timer 
som er lagt i projektet vil blive til glæde og gavn for de medlemmer som vælger at tage imod tilbuddet
om at sætte deres kunst til salg. Vi kan desværre ikke garantere at der bliver solgt noget, men håbet er 
jo lysegrønt.

Møder
Der er afholdt bestyrelsesmøder og medlemsmøder i alle måneder på nær juli. 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.

Afrunding
Bestyrelsen ser 2019 i møde med stor fortrøstning. Vi håber på, at stadig flere medlemmer vil finde vej
til vore gode lokaler og deltage i fællesskabet omkring kunsten. 
Der har etableret sig et fast tirsdagshold, og der er også kommet rigtig godt gang i en stadig større 
akvarelgruppe. Hertil kommer naturligvis kurserne, som stort set fylder én dag om ugen. 
 
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 2018.
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