
Referat fra bestyrelsesmøde i METROPOLIS, 14.5.2018

1) Til stede: Inga, Erik, Kim, Hanna, Jan og Henrik. Afbud fra Mette og Klaus.
 Jan blev dirigent, Henrik referent

2)  Konstituering: Erik fortsætter som formand. Mette fortsætter som kasserer. Henrik bliver næst- 
 formand efter Yvonnes bortgang. Kim og Klaus fortsætter som bestyrelsesmedlemmer. Hanna  
 indtræder som bestyrelsesmedlem. Jan fortsætter som (aktiv) suppleant.

3)  Kommende generalforsamling: Datoen bliver mandag d. 4.2.2019
 Stedet kan blive i Kongens Bryghus fælleslokaler. Inga går videre med det.
 Ellers bliver det som sidst i KFUM.

4)  Kriterier for kunstkøb: som konsekvens af diskussionen sidst har vi indtil nu mødtes og 
 udvalgt kunstkøb i fællesskab, dels på Art Nordic, dels på Edition Copenhagen og dels i  
 forbindelse med arrangementet på Bornholm.

 Det bliver vanskeligt at udarbejde yderligere retningslinier. Vi vedtog at præsentere det 
 indtil nu gjorte og opnåede på næste generalforsamling og høre medlemmernes mening   
 om dette.

 I øvrigt snakkede vi om at indkøberne godt kan præsentere de indkøbte kunstværker på  
 GF.

 Næste store fællespræsentation af kunstværker er Chart Art Fair på Charlottenborg 
 31.8.-2.9.18. Der kunne nogen af os evt. mødes.

5)  Kommende arrangementer:
 Gallerivandring i NV 7.6.18 er på plads (Henrik)
 Wien-turen ved rejsevennerne bliver 13.-16.9.18

 Til efteråret går vi videre med:
 Rundvisning på Christiania inkl. Besøg hos Henrik Schütze til september. Erik arrangerer.
 Besøg i Mærsk-tårnet med Lindskov til oktober. Hanna arrangerer.

 Forårets arrangementer indtil nu har været mange og gode: Arken med Kvium, Davids   
 Samling, Gl. strand, Edition Copenhagen og ikke mindst Bornholm turen.

6)  Økonomi: Mette har meddelt, at vi indtil nu har købt for 27.900 kr. Og at der er 34.000 kr. på  
 budgettet til kunstindkøb. 
 Vi er p.t. 67 medlemmer.

7)  Eventuelt: 
 Erik præsenterede to problemer: 
 1) Hjemmeside: Den har været lukket ned p.g.a. Manglende betaling. Yvonne stod som   
 ejer. Der arbejdes på at overføre ejerskabet til foreningen eller Erik- afhængig af hvad   
 der kan lade sig gøre.
 
 2) Regler for foreningers brug af personoplysninger: (siden udsendt af Erik).
 Erik har sendt et eksempel på udsendelse til medlemmerne uden at inkludere de andres   
	 e-mail.	Mette	arbejder	med	samme	problematik	for	LUF	vil	siden	klarificere	problematikken 
 for os. 

 Der er enighed om at vi beder om penge retur fra kunstforeningen Gammel strand, hvilket er  
 blevet tilbudt efter Mette klagede over den forhastede rundvisning og brudte aftaler.

 Inga manede til bedre planlægning af bestyrelsens fælles besøg på kunstudstillinger m.v.

8)  Næste bestyrelsesmøde:

 NB Tirsdag d. 9.10.18 kl. 15 hos Hanna, Rosengården 5, 3.sal

 Tak til Inga for husly!


