Referat af bestyrelsesmøde 20.6.19 i Metropolis
Til stede: Erik, Mette, Klaus, Hanna, Inga, Kim, Jan og Henrik. Afbud fra Poul
Dirigent Kim. Referent Henrik
Vedr. Hjemmesiden: er suspenderet p.t. af One.com p.gr.a. utilsigtet restance i forbindelse med opgørelsen
af boet efter Yvonne. Vi er nødsaget til at lave nyt hjemmesidenavn, som vedtages ændret til
Metropolis-kunst.dk. Altså tilføjelse af bindestreg. Erik går videre med dette til Yrsa, som fortsætter med at
være vores hjemmeside-bestyrer.
Indkøbspolitik: vi er jo som vedtaget gået over til mere kollektivt indkøb af kunst. Det kom til at fungere
godt sidste år.
Hvis et enkelt bestyrelsesmedlem støder på noget særlig genialt, er der enighed om, at pågældende så kan
sende vellignende fotos ud til vurdering i blandt bestyrelsens medlemmer.
Erik har taget fotos af flere udmærkede malerier fra Marienlyst-udstillingen af nordsjællandsk kunstnere. Vi
stemte om hvilke der faldt i de flestes smag. Da vi har budget til et par billeder mere går Erik videre med
dette.
Kommende muligheder for yderligere indkøb er vores arrangement på Edition Cph. 24.9.19 og evt.
Lokomotivhallen lørdag d. 5.10.19 kl. 10 for dem, der kan.
Udflugt: Roskilde rockmuseum må vente til 2020 p.gr.a. ombygning. I stedet vedtoges på Mettesforslag en
udflugt til Fyn, dels Johannes Larsen museet i Kerteminde og dels keramik galleriet Clay i Middelfart.
Den oprindelige dato lørdag d. 31.8.19 fastholdes.
Næste generalforsamling: Datoen er mandag d. 3.2.20. Vi vedtog at rykke en etage op i finere (og lidt
dyrere) lokaler hos KFUM i St.Kannikestræde. Mette betaler opkrævningen for lokalet på 2. Sal og bekræfter
hermed bestillingen.
Forslag fra Susanne Springborg om besøg hos House of Griegst. Det kan vi følge op på, og evt. spørge
Camilla Rohde om hendes mening.
Kommede arrangementer:
Fynturen 31.8.19
Edition Cph. 24.9.19
Gl.Strand om Cohen 6.11.19
Arken om unge kunstnere 4.12.19
SMFK i januar 2020
Vi snakkede også om næste år at gentage byvandrings-arrangement med Henrik Steen Møller
Mailingliste: Erik kan sende os den rent faktiske mailingliste i forbindelse med udsendelser, hvis vi ønsker
det
Rejsevennerne: vi tog lige lidt af diskussionen igen. Vi vedtager at fastholde den formelle adskillelse mellem
foreningen og rejsevennerne dels fordi der ikke er nogen form for tilskud til rejseaktiviteter fra foreningen og
dels for at det vil være lettere at medtage pårørende, som ikke er medlemmer.
Eventuelt: Gæster, som er med til generalforsamlingen og som ikke er medlemmer, skal betale 100 kr. til
kassereren.
Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 7.10.19, kl. 12.30 hos Kim, Gassehaven 114, 2840 Holte
Mødet ophævedes i god ro og orden

