Generalforsamling i Hammel Kunstforening
mandag den 15. januar 2018 kl 19.00
i galleriet, InSide, Dalvej, 8450 Hammel
Der deltog ca. 40 medlemmer
Formand Rikke Bræmer-Jensen bød velkommen og gav ordet til aftenens
foredragsholder, Anne Julin, som netop nu har sine værker hængende i galleriet.
Referat i henhold til dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Palle Elholm blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.
2. Beretning ved Rikke Bræmer-Jensen
Årsberetning 2017
Kære medlemmer, ja så er mit år som formand for Hammel Kunstforening gået, og
jeg står nu her klar til at afgive min årsberetning for 2017.
2017 har været et rigtig spændende år i Hammel Kunstforening, vi har haft 7 meget
forskellige udstillinger.
Vi startede med en udstilling med kunstnere fra det afrikanske land Burkino Faso,
hvor der både var spændende malerier på væggene men også flotte skulpturer på
podier, lavet af genbrugsmaterialer.
Claus Reiche fra Røgen, som arbejder med kunstprojekter i Burkino Faso fortalte om
udstillingen til generalforsamlingen sidste år.
Herefter havde vi, med stor hjælp fra Lars Lerche, fornøjelsen at huse den fantastiske
klimakunst udstilling med billedhuggeren Jens Galschiøt og fotojournalist Jakob
Dalls spændende værker. Jens Galschiøts store flotte bronzeskulpturer var placeret
rundt i hele Inside, og inde i galleriet hang Jakob Dalls fotografier, som viser de
levevilkår og den dagligdag som mange mennesker lever med, som konsekvens af de
store klimaforandringer, rundt om i verden.

Det var ikke kun galleriet, og resten af Inside der var rammen for klimakunsten, ude
foran stod den meget omdiskuterede Isbjørn på spyd. Isbjørnen stod der i noget
længere tid end resten af udstillingen, faktisk helt til maj, da den havde fået lov at stå
indtil den skulle videre til en ny udstilling, i det Nordatlantiske Hus i Odense.
Og som når kunst er bedst, så var der meget delte meninger om den store isbjørn,
hvorvidt denne bronzeskulptur var flot eller alt for uhyggelig. Efter Isbjørnen var rejst
kom der en pressemeddelelse, fra Isbjørnen, hvori der stod hvad den symboliserer,
nemlig en CO2 graf, hvordan stigningen har været siden 1850, da menneskets forbrug
af kul og olie begynder. Der stod også at grafen burde have været 20 cm højere, da
der er udledt så meget mere CO2 siden den blev bygget i 2015. Det var en meget
tankevækkende udstilling.
Herefter havde vi 2 udstillinger mere med mænd, nemlig Bent Axel Olesen og Svend
Møller-Matzen, for vi havde nemlig besluttet at 2017 skulle være mændenes år! Men
det holdt indtil sommerferien, så var mændene brugt op….
I maj måned arrangerede vi en tur til Laila Rask Pedersens spændende univers for
kunstforeningens medlemmer. I Lailas univers kommer sanserne på overarbejde, der
er farver, former, ting og sager over alt – ja, vitterligt over alt! Jeg var ikke selv med
denne gang, men jeg har hørt at det var en rigtig god tur.
Efter sommerferien slog vi dørene op til en udstilling med Tina Koldings skønne
malerier og finurlige installationer, og i september afholdte vi en kreativ lørdag for
kunstforenings medlemmer, hvor Tina Kolding kom og underviste os i forskellige
teknikker i akrylmaling, tegning, flydende tusch, spraymaling, silkepapir, oliekridt og
sy i lærredet. Vores kreativitet blev sat på prøve og der var en ivrig, kreativ energi i
lokalet hele dagen. Vi fik produceret en masse flotte billeder, og som ekstra lavede vi
alle nogle små værker, som blev en del af 8450 udstillingen.
I oktober måned blev det igen tid til 8450 udstillingen, som jo er en udstilling for
Hammel Kunstforenings medlemmer og denne gang var det 6. gang den blev afholdt.
Vi glæder os altid til 8450 udstillingen og i år var der 14 kreative medlemmer som
udstillede deres kunst. Det blev til en super flot udstilling, og med fint fremmøde til
ferniseringen.
Den sidste udstilling i 2017, var Anne-Marie Blåbjerg Thomsens flotte billeder som
prydede væggene.
2017 har været et spændende år, i kulturens tegn! Der har været rig mulighed for at se
og opleve kunst, ikke kun her i vores alle sammens kunstforening, men også rundt
omkring i hele Danmark, og vi byder 2018 velkommen, og håber på lige så mange
gode oplevelser. Vi har allerede nu et rigtig godt program for 2018, som kan ses på
vores hjemmeside.

Vi holder vores hjemmeside opdateret, således man altid kan se hvad der foregår i
Hammel Kunstforening, men vi er også på de sociale medier som Facebook og
Instagram.
Det er forholdsvis nye tiltag inden for de sidste par år, som vi håber vil gøre os endnu
mere synlige og i sidste ende give os alle sammen endnu flere medlemmer i Hammel
Kunstforening, for vi vil så gerne have flere medlemmer! Men det er ikke kun en
hjemmeside, Facebook og Instagram som kan gøre det alene, vi har også brug for
jeres hjælp! Vi håber I vil give jeres familie, venner, naboer, kollega et praj om vores
Kunstforening og alle de fantastiske fordele som medlem. Tænk hvis vi alle kunne
komme med 1 medlem hver!
Som noget nyt, har vi fået lavet gavekort på medlemskab. Disse gavekort kan med
stor fordel bruges som gave til den som har alt!
Vi har i 2017 været 7 medlemmer i bestyrelsen men i år sker der en stor rokade, da 3
medlemmer, efter mange års tro tjeneste ikke genopstiller til valg. Så et kæmpe stort
tak til Lene, Susanne og Helle for jeres mange år i bestyrelsen. I har bidraget med en
overordentlig stor arbejdsindsats og et fantastisk engagement, som har ført til mere
end 40 udstillinger igennem jeres tid i bestyrelsen. Vi vil I den nye bestyrelse gøre
vores ypperste for at føre dette arbejde videre!
Men også tak til Elisa, Gurli og Jette, jeg glæder mig til det næste år sammen med jer.
Tak til dig, Palle Elholm, vi er taknemlige for at du vil tage tjansen som dirigent og
auktionarius.
Til sidst vil jeg takke alle medlemmerne! Tak fordi I møder op på sådan en mørk og
kold mandag, og er med til at gøre det til en rigtig hyggelig generalforsamling. Jeg
håber I forsat vil støtte op om Hammel Kunstforening, uden jer var der nemlig ikke
nogen kunstforening!
Tak!
3. Fremlæggelse af regnskab ved Susanne Friis Madsen.
Regnskabet blev gennemgået. 2017 bød på et overskud på kr. 741,12.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen uden anmærkninger.
.
4. Indkomne forslag.
Ingen modtaget.
5. Fastsættelse af kontingent.
Uændret kontingent på kr. 300,6. Valg af bestyrelse.
På valg var:

Lene Fogtmann – ønsker ikke genvalg
Helle Munk – ønsker ikke genvalg
Susanne Friis Madsen – ønsker ikke genvalg
Valgt blev:
Ellen Eilenberg
Nina Bollinger
Heidi Kirkegaard
7. Valg af suppleant.
Nuværende suppleant Birthe Linnet Møller fortsætter som suppleant
8. Valg af revisor
Henny Rasmussen blev genvalgt
9. Valg af revisorsuppleant
Christian Medom blev genvalgt
10. Eventuelt
Mie Henriksen opfordrede bestyrelsen til at lave et medlemsarrangement, når filmen
Loving Vincent om Vincent VanGogh til marts kommer til Hammel. Mie Henriksen
vil gerne arrangere en særforestilling.
Henning Rasmussen opfordrede bestyrelsen til at honorere de afgående
bestyrelsesmedlemmer med en lille erkendtlighed.
Hermed blev generalforsamlingen afsluttet.
Tak til Palle Elholm for godt dirigent-arbejde!
Herefter bød foreningen på kaffe og kage
Salg af og efterfølgende udtrækning af lotteri
Auktion over indkøbte værker
Tak for i aften
Susanne Friis Madsen
Referent

