Metropolis bestyrelsesmøde d. 15. maj 2019 hos Erik.
Deltagere: Erik, Mette, Hanna, Inga, Jan, Poul og Kim
Afbud fra Klaus og Henrik.
Dagsorden:
1. Dirigent: Mette. Referent: Kim.
2. Orientering om afholdte arrangementer:
27. feb. på Designmuseet (Jan): vellykket.
27. marts på Arken (Inga): vellykket, men vi undrede os over det lave deltagerantal, som
kunne skyldes mange faktorer. Vi blev enige om at foreningen skal ”promovere det
usædvanlige”.
25. april på Nivaagaard (Kim): vellykket, men maden skuffede.
3. Kommende arrangementer:
20. juni kl. 15: gallerivandring ved Henrik.
31. august: Rockmuseum Ragnarock kl. 11,30 og Roskilde Domkirke kl. 15 ved Erik.
24. september kl. 16,30: Edition CPH ved Erik.
6. november: Gl. Strand/Leonard Cohen ved Mette.
4. december: Arken/Unge kunstnere ved Inga.
Januar 2020: SMK, Guldalder ved Hanna.
Februar 2020: Generalforsamling.
4. Foreningens økonomien er god. Der er 63 medlemmer.
5. Vi har indkøbt 4 værker og aftalte at bestyrelsen besøger Lokomotivværkstedet lørdag d. 5.
oktober for at købe flere værker.
6. Vi talte om bestyrelsens besøg d. 23. marts på Danske Banks kunstudstilling og mindedes
Adams udtalelse: ”Køb kunst med hjertet – ikke med pengepungen”, som udløste en
længere diskussion om at angive priser eller ej på vores egen auktion. Vi blev enige om at
vi ved vores næste auktion vil prøve at vente med at oplyse pris til efter værket er ”solgt”.
Vi havde også en diskussion om hvilke kriterier vi skal anvende ved kunstkøb. Denne
diskussion vil vi tage op igen på næste møde. Mette medbringer Danske Banks katalog.

7. Erik og Poul vil besøge ”Kunstrunden Nordsjælland” i Pinsen og tage stilling til om
bestyrelsen skal besøge udvalgte kunstnere mhp køb.
8. Vedr. ”Rejsevennerne”: Drøftelsen udskydes til næste bestyrelsesmøde.
9. Evt.: Vi talte om den procedure som Erik anvender ved udsendelse af invitationer til
foreningens arrangementer. Vi kunne ikke finde en løsning på, hvorledes ”arrangøren”
også kunne få ”mailing-listen”.
10. Lokaler til generalforsamlingen: Vi leder stadig efter andre lokaler idet vi synes at dem vi
har benyttet de sidste par år er for ”støvede”. Erik har talt med Domus Medica, men de er
alt for dyre.
11. Hjemmesiden har været lukket i en periode pga vanskeligheder med at få overdraget
domænenavnet. Problemerne er løst og fremover er navnet knyttet til formanden og kan
overdrages internet.
12. Næste bestyrelsesmøder:
Torsdag d. 20. juni kl. 13 hos Erik, altså 2 timer før gallerivandringen.
3. oktober kl. 10 (?): Lokomotivværkstedet.

18. maj 2019 / Kim
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