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Bestyrelsens årsberetning for 2016

2016 blev endnu et godt og fremgangsrigt år for vores forening.
Det første hele år i vore nye lokaler hos OJD har til fulde bekræftet, at vi formentlig er én af de
heldigste og mest forkælede kunstforeninger i dronningeriget når det angår de fysiske rammer.
Men ingen roser uden torne desværre: Vi har ikke i 2016 været i stand til at finde en retfærdig 
fordeling af opgaven med at få udført den månedlige rengøring af vort lokale. Bestyrelsen 
arbejder på at finde en løsning som alle 67 aktive medlemmer kan leve med, og være med til, 
således at vi kan leve op til vore forpligtelser over for OJD. Mere herom senere i dagsordenen.

Medlemmer:
I januar 2016 havde foreningen 57 aktive og to passive medlemmer. Ved årets udgang var dette
tal steget til 66 aktive og tre passive. Med andre ord en nettotilgang på 9 aktive medlemmer + 
et enkelt nyt passivt medlem. En pæn men ikke prangende fremgang, men vi føler ikke noget 
stort behov for en yderligere stor medlemstilgang. Derfor vil man heller ikke komme til at se 
os annoncere efter nye medlemmer foreløbigt.

Udstillinger:
Foreningens medlemmer bakker fortsat godt op om vore mange udstillinger, og der er ingen 
tvivl om at vi er en særdeles aktiv udstillingsforening sammenlignet med diverse andre 
kunstforeninger i Køgebugt området.
Vi har i årets løb haft udstillingsaftaler med: Husk Kaffen, Solrød Bibliotek (oppe og nede), 
Lyreco i Roskilde, Buch-Andersen i Vallensbæk, Korporalskroen i Karlslunde og EFA møbler i
Køge Nord og Christianshave plejecenter. I året løb er plejecenter Møllehøj kommet med på 
listen. Herudover har vi udstillet på Kennedycentret i Glostrup og Ølsemagle Sognehus.
Vi vil fortsætte med at opsøge nye samarbejdspartnere, så at vi kan få endnu mere kunst op at 
hænge, og dermed få kendskabet til foreningen bredt ud til en endnu større skare. 

Men vi har jo også udstillet her i huset. Den 16. og 17. april havde vi arrangeret en stor og 
temmelig flot forårsudstilling i to plan. Vi havde reklameret i øst og vest, og da weekenden var
til ende, havde vi haft besøg af op imod 300 gæster. Vi fik også brug for en del af de små røde 
prikker som var indkøbt til lejligheden, så alt i alt en pæn succes som vi agter at gentage og 
udvide i 2017. Sæt meget gerne et stort x i kalenderen ved den 8. og 9. april. Der bli´r sikkert 
brug for jeres billeder og jeres hjælp.

I alt er det blevet til 24 udstillinger med 787 udstillede billeder i 2016. Det er stigning på 
ca. 40 % i forhold til rekordåret 2015. Det må siges at være imponerende ud over alle grænser, 
men det kan selvsagt også kun lade sig gøre fordi vi har nogle ihærdige ophængningsgrupper 
som yder en stor og uegennyttig arbejdsindsats ved løbende at bære billeder ned, pakker 
bilerne, bærer billeder ind, nedtager den gamle udstilling, ophænger den nye, pakker den 
gamle udstilling ned, fragter den hjem til OJD og bærer den op på 1. sal, hvor kunstnerne så 
kan afhente deres billeder. Vi håber at i alle har tid, lyst og kræfter til at fortsætte med at 
hænge andres billeder op sammen med jeres egne. Kunst er jo på mange måder et egoist 
projekt, så det er ikke bare en selvfølgelighed at man som ophænger tilsidesætter sine egne 
børn (billeder) til fordel for naboens snottede unger. Men det gør alle ophængningsgrupper 
som et fint udtryk for ægte uforfalsket foreningsånd. Stor tak for det!
Når det er sagt så er det for øvrigt bestyrelsens håb at stadig flere medlemmer vil få mod og 
lyst til at stå på egne ben, eller slå sig sammen med et eller måske 2 medlemmer og dermed få 
endnu flere billeder ud at hænge. Generelt er der rigtig gode muligheder for at få lov til at 
udstille rundt omkring. Man skal bare ud af busken og stemme dørklokker.



Tilbage i 2015 lavede vi ”projekt Påskeæg” til glæde for en stor del af centerets handlende og 
kunder. I 2016 fortsatte vi med at male nye æg og genmale nogle af de gamle. Det har været 
ret fornøjeligt at samarbejde med centeret og produktionsskolen, men vi har nu valgt at trække 
os fra projektet og overlade det helt til Solrød Produktionsskole. Vi synes ikke rigtig det giver 
mening længere at udsætte vore 70+ medlemmer for arbejdet med at klatre rundt i træerne ovre
i centret. Nu må de unge på banen, og de tjener også også en god skilling ved arbejdet.

Solrød Center havde også et andet arrangement som vi satte et stort fingeraftryk på:
 ”Kunst i Centret”  fra den 2. - 4. Juni.  Det var dage hvor vi havde 3 telte, hvor 
medlemmerne udstillede og arbejdede. Hver dag blev der stemt om et billede blandt de 
handlende.  Centret betalte efterfølgende for billedet og tre heldige vindere kunne få et stykke 
ægte kunst med hjem under armen.  Vi var rigtig heldige med vejret og havde nogle gode dage.

Fritid i Solrød
Foreningen var også i 2016 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 teltene. Vi vil fortsætte med at 
deltage også i 2017.

Kurser:
2016 blev et travlt og givende kursusår med et meget omfattende kursusprogram, hvor navne 
som Erik Vitcetz, David Lewis, Pia Fonnesbech, Ingrid Møller, Lene Sandvang og Lena 
Vitcetz  tilførte os en masse nye impulser. Man kan vist rolig sige, at der stort set var noget for 
en hver smag. 
Det store antal medlemmer i foreningen gjorde det muligt, at få tilstrækkeligt med deltagere på
stort set alle holdene, således at vi dels kunne gennemføre kurserne, og dels gøre det til en 
meget fornuftig deltagerpris. 
Bestyrelsen valgte til 2016 at sætte et loft på deltagerantallet til de enkelte kurser for at sikre 
størst mulig udbytte til den enkelte kursist. Det er vores opfattelse at missionen er lykkedes. Vi
vil også gerne rose kursisterne, som er blevet rigtig gode til at respektere, at man ikke skal  
lægge beslag på mere lærer-tid end hvad der tilkommer én.

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 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 2017 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 temmelig stort tirsdagshold, og der er også ved 
at komme liv i lokalerne på de øvrige ugedage. Hertil kommer naturligvis kurserne, som stort 
set fylder én dag om ugen. 
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 et godt samarbejde.  Tak for 2016!
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