26. januar 2020
________________________________________________________________________________

Referat af
Generalforsamling i Hammel Kunstforening
Mandag den 20. januar 2020 kl. 19.00 i Galleriet i InSide.
________________________________________________________________________________
Der deltog ca. 40 medlemmer.
Formand Ellen Eilenberg bød velkommen og gav herefter ordet til aftenens foredragsholdere Lissi
Hedegaard Jensen og Ejvind Nielsen, som udstiller i Galleriet i januar måned. De fortalte om deres
krogede men spændende vej til kunsten.
Dagsorden for generalforsamlingen var:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Beretning om foreningens virksomhed ved Ellen Birgit Eilenberg.
Regnskab for det forløbne år ved Jette Jul Madsen.
Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Fastsættelse af kontingent. Forslag: Uændret 300 kr.
Valg af bestyrelse:
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Jette Jul Madsen – ønsker ikke genvalg
Heidi Kirkegaard Nielsen – ønsker ikke genvalg
Ellen Birgit Eilenberg – villig til genvalg
7. Valg af bestyrelsessuppleant.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
1. Valg af dirigent
Palle Elholm blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Beretning om foreningens virksomhed ved Ellen Birgit Eilenberg:
” Vi har i 2019 afholdt 6 bestyrelsesmøder.
Ligeledes har vi afviklet 8 udstillinger. Det er svært at vurdere, hvor mange gæster der besøger vores
udstillinger, men bestyrelsen synes vi i 2019 har haft nogle gode udstillinger.

Vi startede året med en udstilling af Vibeke Henriksen, som arbejder med olie/pastelkridt, akvarel og
akryl på papir og lærred.
Derefter kom udstillingen med Ulla Skov Jensen. Hun er uddannet fra Århus Kunstakademi, og
arbejder med grafik og fotokunst, med et farvespekter, hvor lyset skyggerne og mørket spiller
sammen. Vi så nogle meget flotte og spændende kvinde portræt fotos.
De næste udstillere var Karen Borten og Niels Frank. De er flyttet til Svenstrup, hvor de har værksted
i et tidligere nedlagt autoværksted. Karen Borten laver mest akvareller. Hendes inspiration findes ofte
i naturen. Niels Frank arbejder både med akryl og olie. Hans malerier er præget af en fantastisk
farvepalet med drama og lyrik.
Så havde vi fornøjelsen af Jeanette B. Kjeldsen og Lone Vammen Larsens udstilling. De maler begge
abstrakt, indimellem med stærke farver.
Der blev nu tid til at holde vi en lang sommerferie.
Efter ferien var det Marianne Arlund Jensen, der udstillede sine værker. Hun er en alsidig kunstner.
Arbejder med maleri, grafik, foto, tekst og papirarbejde. Hun arbejder gerne på et råt og ubehandlet
lærred, hvor lærredet er en integreret del af billedet. Har også en uddannelse fra Århus Kunstakademi.
Den næste kunstner var en gammel hammelboer, nemlig Erik Sønderby. Efter at have boet og været
en del af Hammel i henved 40 år, er Erik Sønderby for fire år siden flyttet til Løgstør, hvor han bl.a.
har åbnet et galleri med egne malerier. Han begyndte at male 'i det små' i Hammeltiden, og for tre år
siden blev det 'fuldtids'. Temaet i hans udstilling var 'Ind imellem - i mellemrummet'.
I oktober måned blev det igen tid til 8450 udstillingen, som jo er en udstilling for Hammel
Kunstforenings medlemmer. Vi glæder os hvert år, rigtig spændende at se hvad kunstnerne har med.
Denne gang var der 9 udstillere, som udstillede deres kunst. Det blev en rigtig flot udstilling og jeg
har fået rigtig mange rosende ord fra besøgende på udstillingen.
Vi sluttede året med en udstilling med kunstneren Birthe Reinau, som også er en alsidig kunstner,
maleri, grafik og foto. Hun får meget af hendes inspiration gennem rejser. Hun har altid skitsebøger,
radérplader, akvarelfarver og kamera med på sine rejser. Hun har rejst og boet i mange lande i
Latinamerika bl.a Mexico, Panama, Brasilien samt Indien, Nepal, Marokko og Sydafrika. Det har
haft stor indflydelse på hendes farver.
Den 14. november havde kunstforeningen inviteret medlemmerne på besøg hos kunstneren Karen
Marie Fredslund, som bor i Norsminde ved Odder. Der var desværre ikke så mange, der deltog. Det
var eller en meget spændende aften, hvor vi så hendes værker og hun fortalte om sin kunst. Karen
Marie laver kunst af alle slags kasserede, værdiløse og skrottede materialer, som har fået patina
gennem tid og vejr. Det kan være gamle bølgetagsplader, plasticsække, bly og meget andet. Vi
købte en skulptur af hende, som kommer på auktion i aften.
Da der ikke var så mange tilmeldte til besøg en kunstner i 2019, vil vi gerne høre, om der er en
kunstner, I kunne tænke jer at besøge, så vil vi prøve at arrangere det, så vi kan komme nogle flere
afsted.
Vi synes at 2019 har været et spændende år, og vi har gjort hvad vi kunne for at få nogle gode og
forskellige udstillinger. Sikker på at 2020 bliver ligeså spændende. Vi har allerede booket nogle
spændende udstillere, bl.a. udstiller Christian Daugaard i marts måned. Han har været med i
Danmarks bedste portrætmaler. Og der er måske også noget andet spændende i udsigt, hvem ved?

Som sædvanlig kunne vi selvfølge godt tænke os nogle flere medlemmer og håber at I vil fortælle
jeres familie, venner, naboer osv. om vores Kunstforening. For jo flere medlemmer, jo flere penge
har vi at gøre godt med.
Tak til resten af bestyrelsen for jeres indsats i det forløbne år.
Der skal også lyde en tak til dig, Palle Elholm, dejligt at du endnu engang vil tage tjansen som
dirigent og auktionarius.
Desuden vil jeg rette en tak til Lene Fogtman og Fotorama for deres donationer til Amerikansk
Lotteri i aften.
Til sidst vil jeg takke alle jer medlemmer. Dejligt I møder op og er med til at gøre det til en rigtig
hyggelig generalforsamling. Jeg håber I blive ved med at støtte op om Hammel Kunstforening, for
uden jer var der ingen kunstforening.”
3. Regnskab for det forløbne år ved Jette Jul Madsen
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen uden anmærkninger.
4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Ingen.
5. Fastsættelse af kontingent. Forslag: Uændret 300 kr.
Uændret.
6. Valg af bestyrelse
Ny bestyrelse er:
Jeanette Old Jensen
Hanne Nors
Gurli Mortensen
Hanne Marie Thrane
Ellen Birgit Eilenberg
7. Valg af bestyrelsessuppleant
Suppleant:
Lena Strandlow Rasmussen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor:
Dorte Bach
Revisorsuppleant:
Mie Henriksen

9 Eventuelt
Intet.
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 .
Til sidst auktion over indkøbte værker
Hanne Marie Thrane
Referent

