Referat fra bestyrelsesmøde i METROPOLIS 18.6.2020 hos Klaus
Til stede: Kim, Inga, Mette, Bente,Jan, Janne, Poul, Klaus og Henrik
1. Ordstyrer: Jan. Referent: Henrik
2. . Bestyrelsens arbejde / arbejdsfordeling: der har ikke været så meget at lave p.gr.a. Coronakrisen,
erfaringerne med den ny arbejdsfordeling er ikke afprøvet nok endnu til at konkludere noget.
3. Hjemmesiden: Bente er i fint samarbejde med Yrsa ved at lægge hjemmesiden om til Wordpress, hvor vi
selv kan administrere den. Særlig er det svært at overføre alle billederne fra den eksisterende.
M.h.t. design kigger Bente, Jan og Inga på andre kunstforeningernes hjemmesider.
(De to eksisterende parallelle hjemmesider reduceres selvfølgelig til en)
4.Økonomi og medlemmer: Mette beretter at der er 68 medlemmer p.t.
Vi har 57.000 kr. stående. Heraf skal bruges ca. 12.000 til arrangementer.
Formanden skal med på adgangen til bankkontoen
5. Indkøb af kunst:
Vi har p.t. købt billeder fra Kunst 2100 på Docken og kollager fra besøget hos Betina Miemitz
Vi har et budget på 34.000 kr, til indkøb, og brugt de 11.000 kr.
Der skal stadig være plads til at enkelte af os falder over noget indkøbsværdigt og forelægger det på mail til
bestyrelsen, lige som Mette lige har gjort med skulptur at Galdschiøtz.
Kommende udstillinger hvor vi kunne fiske noget op:
Kunstrunden Bornholm, 14.-16.8.2020, for dem som kan.
Enter Art Fair 27.-30.8.2020, Tunnel Fabrikken, Oceanvej 1, 2150 Nordhavn. Hovedsagelig gallerier. Nok for
dyrt for os. Et par stykker af os skal derud.
Chart Art Fair, 28.-30. 8. 2020, Charlottenborg. Kunst koorodineret mellem de 5 nordiske hovedstæder. I år
udelukkende kvindelige kunstnere.
Kunst for alle, 2.-4. oktober 2020, Lokomotivværkstedet. Der købte vi kunst sidste år.
2021:
Kunst 2100, marts 2021 på Docken i Nordhavn
Art Nordic. Marts 2021. Gallerier fra norden. Blev aflyst i år p.gr.a. Covid19
6. Kommende arrangementer:
Vi har meget til gode, som blev aflyst p.gr.a. Covid19
Til efteråret planlægger vi følgende:
September (Uge 36 eller uge 37, f.eks. to. 3.9. eller to. 10.9.): Gallerivandring i gallerierne i Bredgade
kvarteret. Henrik står for arrangementet. Dato følger snarest.
23.9.2020: Udstillingen i Cisternerne. Mette står for arrangementet.
24.Oktober 2020: udflugt til Holmegaard og det nye skovtårn ved Gisselfeldt ved Næstved. Kim står for
arrangementet.
Evt. 5. november, Louisiana: Den japanske kunstner Tetsumi Kudo,
Slutningen af november: SMK, Anne Ancher udstillingen, som kommer tilbage. Inga står for arrangementet
i 2 hold. Datoer følger snarest.
Januar 2021: Edition Copenhagen. Bente står for arrangementet
Evt. også januar 2021, Arken: Dyr i Kunsten

Vi snakkede løst og fast om andre steder, som dog ikke vil blive Metropolis-arrangement:
Officinet. LiseLotte Tille Sørensen, Ryesgade. Galleri Hansgaard (25.6.- 9.7.2020). Galleri Haugen, Lynæs.
7. Information til medlemmerne, ud over vores arrangementer: Vi er enige om at vi ikke kan stå for
systematisk informationsservice om verserende kunstudstillinger og begivenheder. Man kan jo anbefale at
gå ind på Kunstavisen.dk. Et abonnement koster 319 kr. årligt
8. Generalforsamling bliver mandag 8.2.2021
Inga kan skaffe lokaler i hendes andelsforening, til en rimelig pris, dog uden oprydning og rengøring.
Vi fandt i stedet frem til mødelokaler på Øster Fælled Torv (3000kr.+1300kr til rengøring mv.) Mette går
videre med denne mulighed.
9. Næste bestyrelsesmøde: Onsdag 23.9.2020, kl. 12.00 hos Inga. Derefter lige lukt ned i Cisternerne
10. Eventuelt: på næste møde må vi diskutere hvorvidt vi skal gå mere i offensiven m.h.t. øget rekruttering
af medlemmer.
Henrik

