Referat bestyrelsesmøde Metropolis 9. oktober 2018 hos Hanna Horwitzo
Deltagere: Mette Wanning, Inga Schlosser, Klaus Tobiasen, Jan Dejgaard, Erik Fehmerling,
Henrik Hother, Kim Bentzen, Hanna Horwitz
1.

Dirigent Mette
Referent Hanna.

2.

Orientering fra formanden Erik.
Siden sidst: Tre vellykkede og velbesøgte arrangementer:
Gallerivandring Nordvest juni ved Henrik. God fast omviser Camilla Rohde - sjove gallerier.
Tidligere omvisninger været kvartersorienteret - regner med ny omvisning forsommer
næste år ved Henrik igen, og måske mere emneorienteret.
Gabriel Münter Louisianna august ved Erik med fint oplæg ved Erik og fremragende
omviser .
Christiania i september ved Erik. Reprise for 3. gang, med Bjarne Rihave som generel
omviser og besøg i hans Atelier og hos Henrik Schützes atelier og sølvsmed Helene
Waldman.
Code Art Fair Bella Centret gav fribilletter til foreningsmedlemmer. De der deltog beretter
om meget spændende værker på messen med priser i den noget dyre ende .
Metropolis er clearet mht den nye datalov. På oplæg fra Mette har Erik forfattet datapolitik, der er sendt til alle medlemmer. Ingen har indsigelser til det oplæg, så det er
på plads.

3.

Orientering fra kasserer Mette. Regnskab fremlagt.
Likviditet til et arrangement til ca. 2000 kr. og et kunstkøb mere til ca 5000 kr.
Der har været extra udgift under øvrige udgifter, idet webmaster Yrsa Kirkegaard er
blevet betalt samlet for en årrække.
Bankgebyr på 803 kr. skønnes højt. Mette vil undersøge prisen hos andre banker.

4.

Kunstindkøb.
12 værker - heraf en del litografier. Der skal være et værk sv. til 10 % af medlemmerne
(pt. 70 medlemmer) så antallet er dækket ind. Der ønskes indkøbt yderligere et
oliemaleri. Beslutning om køb af dette hos Henrik Schütze i uge 43 onsdag eller fredag
med deltagelse af Mette, Henrik og evt andre interesserede. Erik melder dato ud til alle.
Tilfredshed med kollektive køb af værker på Edition Copenhagen, Lokomotivværkstedet
og på Bornholm. Værkerne har Erik lagt på hjemmesiden.
Beslutning om køb af collage Jan havde med til 790 kr. Harboe.
Der er 6 lotterigaver i form af bøger og litografier af Dorte Boe. Derudover donerer Kim
et par kunstbøger. Erik har følgende bøger: Oluf Høst: Circus Europa om Kvium, Jesper
Christiansen: Forbillede, Van Gogh: Arken.

5.

Næste arrangement Mærsktårnet 31.10, ved Hanna. Næsten fuldtegnet. Oplæg om
arkitekturen ved Erik 15:30 og officiel rundvisning i bygning og laboratorier 16:30.

6.

Årets sidste arrangement: Erik gav et fyldigt referat af diverse muligheder, og man
landede på SMK Dan VO onsdag den 28. november klokken 17. Inga arrangerer.

7.

Første arrangement i 2019: Van Gogh på Arken 9.1, klokken 17. Hanna arrangerer.
Som bonus kan man selv før omvisning også kaste et blik på den store Willumsen
udstilling der også er på Arken.

8.

Kommende generalforsamling er på Store Kannikestræde 19, som i de to foregående år
den 4.2.2019, klokken 18.
Erik vil høre om Adam igen vil være auktionarius for 6 flasker god Bourgogne eller lign.,
og Arne forespørges om han vil bidrage til showet omkring auktionen med fremvisning
af billeder.
Der taltes dirigent. Janne Sury blev nævnt, gjorde det rigtig godt sidst. Intet besluttet.

9.

Næste møde 24.1.2019 hos Erik. Vester Søgade 22 klokken 14.
Næste møde er med planlægning af generalforsamling og de første arrangementer.
Arken er i januar – generalforsamling er i februar .
Bornholmsturen havde været en stor succes for de 20 der deltog, og Henrik vil undersøge muligheden for en flere-dages forårs tur i Århus med mange muligheder for museer
og med overnatning i Risskov Vandrehjem med mulighed for mange deltagere.

10. Evt .
Rejsevennerne Kim og Henrik havde lavet en meget vellykket tur til Wien. Input til
nye ture var Munchen, Leipzig og San Sebastian. De går videre med nye rejseplaner.

Hanna

