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Bestyrelsens årsberetning for 2015

2015 blev et skelsættende år for vores forening.
Efter otte gode år på Uglen måtte vi indse, at den nye skolereform ville medføre stærke 
begrænsninger i vore muligheder for at få den nødvendige ledige tid i de gamle lokaler, hvor vi
har rigtig mange gode minder fra.
Foreningen begyndte derfor af afsøge nye muligheder, og efter en vedholdende indsats fra 
foreningens formand, lykkedes det at indgå en meget favorabel aftale med Solrød 
virksomheden OJD hvor vi kunne flytte ind i forbindelse med sæsonstarten i september.  Vore 
nye lokaler bærer præg af Anni og Otto Johannes Detlefs store interesse for kunst, og vi er 
glade for at Otto nåede at besøge foreningens åbent hus arrangement, kort før han døde.
Da han besøgte os, spurgte vi ham om hvor længe, vi kunne beholde lokalerne. Svaret var 
meget klart: I kan blive her lige så længe, som i viser, at i kan passe på lokalerne. Det er 
bestyrelsens opfattelse, at vi igennem det forgangne halve år har bevist, at kan leve op til 
OJD's krav og forventninger. Lad os give hinanden håndslag på at dette skal fortsætte.

Medlemmer:
I januar 2015 havde foreningen 47 aktive medlemmer. Ved årets udgang var dette tal steget til 
57. Med andre ord en nettotilgang på 10 medlemmer + et enkelt ny passiv medlem.
Bestyrelsen har diskuteret, om der skal lægges loft over antallet af aktive medlemmer, men 
indtil nu har vi besluttet os for at tage imod alle, der ønsker medlemskab såfremt disse giver 
udtryk for, at de seriøst ønsker at deltage i foreningslivet, det være sig kurser, udstillinger, 
møder o.s.v.
I løbet af året måtte vi desværre sige farvel til to medlemmer som man vist rolig kan sige 
havde haft et langt godt liv med billedkunst som hobby. 
Jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig og mindes Finn Skovby Mikkelsen og Hans Petersen.
”Æret være deres minde”!.

Udstillinger:
Foreningens medlemmer bakker godt op om vore mange udstillinger, og der er ingen tvivl om 
at vi er en særdeles aktiv forening sammenlignet med diverse andre kunstforeninger i 
Køgebugt området.
Vi har udstillingsaftaler med: Husk Kaffen, Solrød Bibliotek (oppe og nede), Øjenlægen i Ølby,
Lyreco i Roskilde, Buch-Andersen i Vallensbæk, A-Fys i Solrød, Korporalskroen i Karlslunde 
og EFA møbler i Køge Nord. Helt nytilkommen er Christianshave plejecenter.
 Vi vil fortsætte med at opsøge nye samarbejdspartnere, så at vi kan få vores kunst op at 
hænge, og dermed få kendskabet til foreningen bredt ud til en endnu større skare. Oven i købet
lykkes det ind imellem for vore medlemmer at sælge et billede. Vi glæder os med de heldige 
og dygtige medlemmer  når det sker.

I alt er det blevet til 22 udstillinger med 566 udstillede billeder i 2015. Det er da imponerende 
efter enhver målestok. I den forbindelse skal der rettes en meget stor og velment tak og 
anerkendelse til de to ophængningsgrupper, uden hvem det slet ikke kunne lade sig gøre.



En helt speciel udstilling udsprang af de ca. 120 påskeæg som blev hånddekoreret og hængt op
i Solrød Centret, hvor de pyntede fint igennem hele påskeugen. Det blev en meget blæsende 
uge hvor det i starten regnede med æg, så der måtte en større redningsaktion igangsættes og 
genophænges med stærkere snor. Så blev de hængende. Vi fik rigtig mange glade 
bemærkninger og kommentarer fra kunder og butiksejere, og hvis vi kan få en fornuftig aftale 
om økonomien, vil vi sikkert fortsætte med at lave æg i samarbejde med Solrød 
Produktionsskole som sørger for udskæring og hjælp ved ophængning og nedtagning.

Fritid i Solrød
Foreningen har nu igennem flere år være deltagere ved arrangementet ”Fritid i Solrød” der 
afholdes i august måned. Det er en fin måde at præsentere foreningen på, og som oftest 
resulterer det også i et par nye medlemmer. Tak til de medlemmer som tog tørnen i teltet. Vi vil
fortsætte med at deltage også i 2016.

Kurser:
2015 blev et travlt og givende kursusår, hvor navne som Erik Vitcetz og David Lewis tilførte 
os en masse nye impulser.
 
Medlemstilgangen gør det i stadig højere grad muligt at få tilstrækkeligt med deltagere på 
holdene, således at vi dels kan gennemføre kurserne, og dels gøre det til en meget fornuftig 
deltagerpris. 
Bestyrelsen er dog opmærksom på, at vi ikke skal lave holdene for store. Det er lidt forskelligt 
fra kursus til kursus, men et deltagerantal på ca. 12 til maleundervisning virker ret godt. 
Derimod kan der fint være betydelig flere på holdene til croquis tegning, men som sagt: 
Bestyrelsen er opmærksom på, at kursisterne skal have den nødvendige egentid med læreren. 
Når det så er sagt, så er det også vigtigt, at man som kursist forstår, at man ikke må tage mere 
lærer-tid end hvad der tilkommer én.
Et tre timers kursus med 15 kursister betyder 12 minutter pr. næse. Hvis man så yderligere 
kommer for sent i gang, og dertil bruger et kvarters tid på et fælles oplæg, så kan enhver vist se
hvor det bærer hen.

Medlemsmøder:
Der er afholdt medlemsmøder i alle måneder på nær juli og august. Vi glæder os over at op 
imod halvdelen af medlemmerne møder op hver gang, og vi håber oprigtig på at endnu flere 
får lyst til at møde frem. Vi vil fortsætte i samme spor som hidtil, og også videreføre de korte 
kunstfilm som måske kan give nogle friske impulser at gå hjem på.

Afrunding
Bestyrelsen ser fremtiden i møde med stor fortrøstning. Vi håber på, at stadig flere medlemmer
vil finde vej til vore gode lokaler og deltage i det inspirerende fællesskab omkring kunsten. 
På nuværende tidspunkt har der etableret sig et meget hyggeligt tirsdagshold, men der er jo 
seks ugedage mere som gerne vil bruges. Husk de nemme informationer via foreningens 
Facebook side og kik ind på hjemmesiden engang imellem. 

Tak til medlemmerne for jeres hyggelige, givende og positive måde at være på.
Tak til den øvrige bestyrelse for en stor uegennyttig arbejdsindsats og et godt samarbejde.
Og en særlig tak til Jytte for hendes helt ekstraordinære indsats i forbindelse med etableringen 
hos OJD.


