Referat fra generalforsamlingen i Kunstforeningen Metropolis 4.2.2019
1. Til dirigent valgtes Poul Haugsted. Til referent valgtes Henrik Hother Sørensen
2. Formandens beretning: Erik Fehmerling fremlagde formandens beretning, som bringes
nedstående i sin fulde ordlyd, - og lægges ud på Metropolis`s hjemmeside.
Hovedoverskrifterne var 1. Konstituering, 2. Parmedlemsskab, 3.Bestyrelsesmøder, 4.
Indkøbsstrategi, 5. Den nye datalov, 6. Udflugter, 7.Minde om Yvonne.
Rejsevennerne: Poul Haugsted fortalte om årets vellykkede tur til Wien
3. Regnskab. Mette Wanning redegjorde for regnskabet for 2018 og budgettet fremover.
Regnskabet godkendtes enstemmigt
Regnskabet kan ses nedenstående
4. Fastsættelse af kontingent: Bestryrelsen foreslår uændret kontingent på 900 kr. årligt
Dette vedtoges enstemmigt
5. Indkomne forslag: Der var ingen
6. Valg til bestyrelse: Følgende var på valg og modtog gerne genvalg: Hanna Horxitz, Henrik
Hother Sørensen, Kim Bentzen, Klaus Tobiasen og Jan Deigård. Alle genvalgtes enstemmigt
Nyvalg af suppleant til bestyrelsen: Poul Haugsted valgtes enstemmigt.
Bestyrelsen består således nu af Erik Fehmerling, Mette Wanning, Henrik Hother Sørensen, Kim
Bentzen, Inga Schlosser, Klaus Tobiasen, Hanna Horwitz og som suppleanter Jan Deigård og Poul
Haugsted.
Valg af revisor: Ole Beck var villig til genvalg og valgtes enstemmigt.
7. Eventuelt: ingen punkter

Ved den efterfølgende auktion over kunstværker brugte følgende medlemmer
nedenstående point:
Bente Nielsen 20.000
Charlotte Schulsinger 30.000
Hanne Kirkby 40.000
Hans Klausen 90.000
Jan Deigaard 30.000
Marian Flink Olsen 15.000
Mette Wanning 12.000
Poul Haugsted 45.000
Tine Münster 105.000
Torben Manniche 50.000
Vibeke Schiødt 30.000

Formandsberetning til generalforsamlingen i Metropolis den 4.2.2019
Konstituering.
Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsens sig med mig som formand Yvonne
Gradert som næstforkvinde, Mette Wanning som Kasserer. Da Yvonne var gået bort i marts 2018
omkonstituerede vi os. Henrik Hother næstformand, Hanna Horwitz bestyrelses medlem og Jan
Deigård bliver suppleant.
Bestyrelsen består derudover af Klaus Tobiasen, Kim Bentzen, Inga Schlosser.
Parmedlemskab.
På sidste Generalforsamling blev det vedtaget at afskaffe
parmedlemskabet. Ægtefæller/ partnere og ansatte kan blive fuldgyldige medlemmer. Har det
fungeret tja. Helt uproblematisk har det ikke været- vi har været nødt til at udelukke ægtefæller, der
ikke er medlemmer – på grund af manglende plads-der er ikke rart- men nødvendigt. Endnu en
god grund til at melde sig ind.
Hvordan er det så gået rent medlemsmæssigt?
Pr.22.1.2018 var der 62 fuldgyldige medlemmer og
11 ægtefæller/ partnere ialt 73 .
Nu pr. 4.2.2019 68 fuldgyldige medlemmer.
Det er en lille forening hvor de fleste kender hinanden eller kommer til det efter kort tid.
Bestyrelsesmøder.
Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder I året der gik. Den 4/1, 8/2, 14/5, 9/10.
På møderne har vi bl.a. haft planlægning af udflugter samt valg af tovholdere på programmet.
Vi har haft en drøftelse af vores indkøb strategi hvad angår kunst- værker.
Indkøbstrategi
Der skete det usædvanlige efter sidste generalforsamling, at vi fik et
brev fra et medlem, der sammen med andre medlemmer fandt, at
kvaliteten af de indkøbte kunstværker har været svingende de sidste
år. Hun efterlyste hvilke kriterier der lå til grund for indkøbene. Kompetancer, personlige
kunstforbindelser, sidste øjebliks køb ?
Efter drøftelse i bestyrelsen har vi prøvet, at se på vores indkøbsmønster.
Hvad har vi gjort ?
Vi har søgt, at inddrage medlemmerne ved kunstkøb, samt ved at
foretage foretage kollektive kunst køb blandt bestyrelsens
medlemmer.
For at følge op på på strategien er følgende udtillinger er besøgt :
Lokomotivværkstedet på Nørrebro.
Besøg på Den Danske Banks Kunstforenings kunstindkøb inden
auktionen i 2018. Inviteret af Adem Grandjean- vores kunstdirigent.
Meget lærerigt.
Code Art Fair i Bella Centret
Edition Copenhagen (medlemmer)
Bornholm( medlemmer)
Christania(medlemmer)
Den nye datalov
Vi har håndteret den nye data (beskyttelseslov) lov.

Information om vores forholdsregler er udsendt til
medlemmerne og lagt på hjemmesiden.
Vi taget følgende forholdsregler:
Vi udsender ikke personfølsomme oplysninger.
Vi opbevarer for det enkelte medlem navn, mail og telefonnummer.
Data der er offentligt tilgængelige og derfor ikke personfølsomme.
Bestyrelsesmøderne har været konstruktive med et godt samarbejde mellem medlemmer af
bestyrelsen herunder suppleanter, der deltager i det almindelige bestyrelses arbejde.
Vores aktiviteter i det forløbne år:
Udflugter.
Der har været afholdt 9 udflugter i år samt en rejse til Bornholm.
Vi har været flittige.
Året startede med en tur til Arken hvor vi så Kviums Circus Europa.
Så var der 2 ture til Davids Samling gentaget p.g.a begrænset deltager antal pr. Tur krav fra
museet.
Emnerne er Fyrsternes Liv, Kvindeportrætter, Kærlighed og Guder og Profeter i Islam og
Jødedom.
Gammel Strand hvor vi så Jesper Christensens fabulerende og utroligt ,detaljerige kunst.
Edition Copenhagen her så vi deres ny tilkomne nummererede Litografier.
Peter Wissing, indehaveren viste os rundt. Deltagerne valgte 3 litografier, der bliver udbudt i aften.
Så fulgte årete clou: En af Jan schønning og Inga Schlosser arrangeret Bornholmertur.
Vi så på museer- var i naturen - spiste på Michelin restaurant og romantisk kro i indlandet. Vi
besøgte Hammershus gik ad natursti. Til Vang. Vi var på lokale gallerier og købte flere billeder.
Besøgte Inga og Jans dejlige hus i Sandvig. Henrik overraskede os med at spille klarinet som var
det Sidney Bechet i Petit Fleur- så smukt Henrik. Dejlig tur dejlige mennesker. Tusind tak Jan og
Inga alletiders ide.
Årets Gallerivandring gik til Nordvest med kurator Camilla Rohde, vi så Galleri Niels Stark og
Christian Andersen og fik smagt byens bedste pizza.
Som led i Louisianas udstilling af betydningsfulde kvindlige kunstnere så vi Gabrielle Münter,
Kandinskis samleverske fra München . Hendes kunst er en imponerende samling af
expressionistiske og koloristiske værker. Hun var med i Gruppen ”Der Blaue Reiter”.
Vores 3. tur til Christiania Med Bjarne Rihave som rundviser, vi så fine mosaikker og malerier i det
offentlige rum på Christiania. Vi besøgte andre kunstnere: Maleren Henrik Schütze på
Fakirskolen og Sølvsmed Helena Waldmann i hendes forretning ved søen. Vi spiste en god
middag på spiseloppen. Billedet derfra pryder hjemmesidens forside. Vi har købt et af Bjarne
Rihaves værker samt et af Henrik Schütses, de bliver udloddet i aften.
Vi har været på det uddannelses sted, hvor vores kommende kolleger uddannes. Mærsktårnet.
Enestestående smukarkitektur af C.F.Møller Tegnestue- unikke materialer. Jeg tog den udvendige
del af rundvisning af sparehensyn og en dygtig proffessionel guide tog den indvendige.
Spændende.

Årets sidste ekskursion gik til Statens Museum for Kunst. Hvor Konceptkunstneren Danh Vo
Vietnamesisk Bådflygtning nu International kunstner bosiddende i New York udstillede. Hans
kunst er udfordrene og tankevækkende. Fint Guidet af Ida kunsthistoriestuderende.
Yvonne
Til slut vil jeg sige lidt om en vi mistede i 2018.
Yvonne Gradert født 14.7.1952 død 7 marts 2018.
Yvonne fik konstateret en malign neuroendokrin coloncancer i medio 2017. Kemotherapi ikke
kunne ændre forløbet af hendes sygdom. Yvonne sov stille ind på Arresødal Hospice 65 år
gammel den 7 marts 2018.
Yvonne havde en karriere først som fotomodel, blev så Læge siden praktiserende læge så
smertelæge, hun var en del af Amacord en gruppe af læger der under Karen Berings auspicier
blev en af de mest stabile og givende lægegrupper jeg har hørt om. Efter Yvonne blev pensionist
begyndte hun at male, fik atelier og blev en ganske god kunstner. Hun blev udnævnt som
Æreskunstner i Tisvilde i 2016.
Hun kom ind i Metropolis Kunstforening i 2005. I Metropolis var hun et engageret medlem iderig,
inspirerende og en god kammerat. Vi vil savne hende. Ære være hendes minde.
For at vende tilbage til dagen idag vil jeg slutte med at sige vi i bestyrelsen glæder os over så
mange er mødt op. Jeg håber vi får en dejlig aften. TAK

Regskab for Metropolis fremlagt på generalforsamlingen 4.2.2019
budget 2018

regnskab 2018

Balance
primo

aktiver

passiver

Indtægter
Bankbeholdning
Kontingenter
60000
kreditorer kunst 2017
egen betaling
kreditorer kontingent
Udgifter
debitor GF 2018
Kunstindkøb 2018
egenkapital
arrangementer

17735
60300
5850
560

22735
mødeudgifter, GF
Balance
mødeudg best
ultimo
bankgebyrer
Bankbeholdning
øvrige udgifter
kreditorer kunstt
debitorer, GF

1000

14247
7574
108
932

11827
1000

3558
869

5000

60000
16827

60000
16827

15958
60860

budget forslag 2019
Indtægter
Kontingenter

34968

500

egenkapital
Årets resultat

5000
34000
16885
16000
22735
7500

60000

egen betaling
Udgifter
Kunstindkøb 2018

34000

arrangementer

16000

61387

mødeudgifter, GF

7500

mødeudg best

500

bankgebyrer

1000

øvrige udgifter
resultat

1000
60000

60000

