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Bestyrelsens årsberetning for 2017

2017 blev endnu et godt og år for vores forening, og vi sender mange venlige tanker til OJD som 
stiller så fornemme rammer til rådighed for foreningen. Kvit og frit vel at mærke.
Vort tidligere smertensbarn, fællesrengøringen, har vi også fået rimelig godt styr på. På sidste 
Generalforsamling 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 meget vigtigt at påpege at alle aktive medlemmer stadig har en forpligtelse til at skrive sig 
på listen ca. 1 gang hvert halve år. Nu får man bare en kontant belønning på 200 kroner for at udføre 
arbejdet.

Medlemmer:
I januar 2017 havde foreningen 66 aktive og 3 passive medlemmer. Ved årets udgang var dette tal 
steget til 74 aktive og 7 passive. Med andre ord en nettotilgang på 8 aktive medlemmer + 4  passive 
medlemmer. En pæn fremgang som vi naturligvis glæder os over. Vi føler ikke noget behov for en 
yderligere stor medlemstilgang. Vi skal jo også kunne være her. 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 vi er en særdeles aktiv 
udstillingsforening sammenlignet med mange andre kunstforeninger.
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 Solrød Forsamlingshus. 
Herudover har vi udstillet på Kennedycentret i Glostrup og hos øjenlægen i Ølby.
Vi gjorde ekstra meget ud af vores efterårsudstilling på biblioteket, og det er vores opfattelse at 
jazzorkestret 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 8. og 9. april havde vi arrangeret en stor og 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 nogle af de små røde prikker som var indkøbt til lejligheden, så 
alt i alt en pæn succes som vi agter at gentage i 2018. Sæt meget gerne et stort x i kalenderen ved den 
14. og 15. april. Der bli´r sikkert brug for jeres nye forårsbilleder og jeres hjælp.

I alt er det blevet til 25 udstillinger med godt og vel 800 udstillede billeder i 2017, hvilket er en lille 
stigning i forhold til rekordåret 2016. 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 4 ihærdige ophængningsgrupper 
som yder en meget stor, gratis og uegennyttig arbejdsindsats ved løbende at bære billeder ned, pakker 
bilerne, køre ud, bære billeder ind, nedtage den gamle udstilling, ophænger den nye, pakke den gamle 
udstilling ned, pakke bilerne, fragte kunsten hjem og bærer den her op på 1. sal, og pakke poserne ud. 
Hvorefter kunstnerne så kan afhente deres billeder. Det er da ren luksus! 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 at 
stå på egne ben, eller slå sig sammen med et eller måske 2 medlemmer og dermed få endnu flere af 
sine egne billeder ud at hænge. Generelt er der rigtig gode muligheder for at få lov til at lave 
småudstillinger rundt omkring. Man skal bare ud af busken og stemme dørklokker.



Aktiviteter i Centret
Foreningen medvirkede ved arrangementet ”Fritid i Solrød” den 26. august.
Det er en fin og hyggelig måde at præsentere foreningen på, og som ofte resulterer i vi fanger et par 
nye medlemmer. Vi vil fortsætte med at deltage også i 2018.
Et andet centerarrangement var ”I Kunstens Tegn”  den 5. august.  Vi havde rådighed over to telte, 
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 og lykkelig ung Solrødpige som kunne tage Jonnas fine Girafbillede under armen. Vi var heldige 
med vejret og havde en god dag.
Et tredje arrangement kom til verden da auktionshuset Lauritz.com rykkede til Solrød den 1. og 2. 
juni. Her fik vi mulighed for at udstille i auktionsteltet, hvor der var et mylder af velærværdige 
Solrødborgere som fik vurderet arvestykkerne.
Tak til de medlemmer som tog tørnen i centret.

Kurser:
2017 blev atter et travlt og givende kursusår med et meget omfattende kursusprogram, hvor navne som
Erik Vitcetz, David Lewis, Pia Fonnesbech, Ingrid Møller, Dimo, Lene Sandvang og Lena Vitcetz  
tilførte os en masse nye impulser. Der var 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 hård forhandler, så nogen gange får vi lærere i huset som ellers koster 
betydelig mere når de underviser andre steder.
Bestyrelsen valgte i 2017 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. Vi vil atter 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 og august. 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 som 
måske kan give nogle friske impulser at gå hjem på.

Afrunding
Bestyrelsen ser 2018 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 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. 

Husk de nemme informationer via foreningens Facebook side og kik ind på hjemmesiden engang 
imellem. 
Tak til Solrød Kommune for praktisk og økonomisk støtte.
Tak til medlemmerne for jeres hyggelige, givende og positive måde at være på.
Tak for 2017
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