Bestyrelsesmøde Metropolis 7.10.2019
Tilstede : Inga Schlosser, Mette Wanning, Erik Fehmerling, Jan Deigaard, Klaus
Tobiasen,Kim Bentzen,
1. ref MW, dirigent JD
2. Hjemmeside :
vi har nu to hjemmesider, men ingen af dem virker.
Metropoliskunst.dk – vores gamle hjemmeside – har vi fået lejlighed til at købe
for 50 kr, men den fungerer ikke da der er problemer med at købe den ud af
boet efter Yvonne.
Vi har desuden købt domænet metropolis-kunst.dk og de bliver koblet sammen
så det er ligegyldigt om man skrier adressen på den ene eller den anden
Erik arbejder på sagen og det forventes hurtigt at blive funktionsdygtigt.
Der er enighed om at fortsætte med at lægge referater og fotos på
hjemmesiden.
Aht persondatalov må der ikke lægges fotos op af personer uden deres
samtykke. Vi vil fremover ved indbydelse til arrangementer meddele, at det kan
forekomme, at der lægges fotos op med personer, således at der er mulighed
for at sige fra.
3. Kunstindkøb
Vi vil opretholde praktikken med deltagelse af bestyrelse og/eller medlemmer,
på Edition Copenhagen, gallerier, kunstmesser etc, for at sikre diversiteten i
indkøbt kunst. Vi vil stadig opretholde muligheden for at købe et ”scoop” uden
bestyrelsens samlede medvirken, men gerne efter konferering med andre
bestyrelsesmedlemmer på SMS eller lign., desuden at der, som i de senere år
er størtst muligt antal værker til udlodning, hvorfor prisen for værker generelt
bør ligge på 3-5000 kr.
4. Planlægning af Louisianaturen 7.januar – der er udsendt varsel. MW arrangerer
5. Sommerudflugten måtte aflyses grundet manglende tilmeldinger. Årsag??
Måske at vi havde flyttet udflugten fra forsommer til eftersommer, måske at
der var for mange kilometer indlagt i turen. I 2020 lægger vi sommerudflugt i
forsommeren, og punktet tages op til næste bestyrelsesmøde
6. Krakowturen : God tur og alle var glade.
7. Jan Deigaard (suppleant) indtræder som bestyrelsesmedlem i stedet for Hanna
Horwits, som er udtrådt. Bestyrelsen takker Hanna for god og inspirerende
indsats.
8. Eventuelt
a. GF 2020 : Adam + Arne har givet tilsagn om at stå for auktionen
b. Invitation til december arrangement udsendes umiddelbart efter
novemberarrangement

c. Arrangementsdage: skal lægges på varierende ugedge, under
hensyntagen til åbningstider i museer og gallerier.
d. Næste bestyrelsesmøder fastsættes til 14.1.2020,samt 17.2.2020

