Referat af bestyrelsesmøde i Metropolis, 23.09.20
Tilstede. Henrik, Jan, Mette, Kim, Poul, Janne, Inga, Bente
1.Ordstyrer og referent. Ordstyrer Jan, referent Bente
2. Hjemmesiden. Bestyrelsen vil gerne selv kunne redigere i hjemmesiden. Derfor arbejdes der på
at hjemmesiden bliver flyttet over i Wordpress. I forbindelses med dette vil der blive mulighed for
at opdatere hjemmesiden. Bestyrelsen lægger her vægt på brugervenlighed og læsbarhed.
3. Økonomi og medlemsstatus. Ingen nye medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde. Økonomien
ser fornuftig ud. Der er i dette budgetår købt kunst for ca12.000 kr. Der er penge til yderligere
indkøb
4. Indkøb af kunst: Inga har været på Kunstdage Bornholm og har her til foreningen indkøbt
akvarel af Barbara Sørensen
5 repræsentanter for bestyrelsen vil deltage i Kunst for Alle, Lokomotiv værkstedet den 3. oktober
klokken 10.
Inga vil besøge galleri Cirkola i Nexø. Hvis der er et egnet billede skal det rundsendes og godkendes
før evt. køb.
5. Kommende arrangementer til efteråret og næste forår:
• På grund af coronasituationen har det ikke været muligt at stable gallerivandring på
benene. Gallerivandring er derfor aflyst for i år.
• Arrangementet i Cisternerne som afholdes umiddelbart efter bestyrelsesmødet
gennemføres som planlagt.
• SMK Anna Ancher, Der booket omvisning 25/11 16.30-17.30 og 3/12 15-16.
• Udflugt til Holmegaard og Skovtårnet gennemføres 24/10. Indbydelse udsendes snarest.
• Arken (dyr i kunsten). Jan tager på Arken den kommende weekend og undersøger om
udstillingen vil være egnet for foreningen. Hvis ja, bliver det formentlig i uge 45.
• Louisiana. Aflyst pga. corona!
• Edition Cph., planlægges til januar.
• Kunstafdelingen på Sct.Hans(Karin Garde) evt. til foråret
• Guidet tur med Frederik Lindskov, arkitektur og kunst. Evt. til foråret eller i efteråret ved
evt. ny lockdown.
6. Informationsservice til medlemmerne: Henrik vil lave udkast til medlemsbrev med fokus på
foreningens aktiviteter som er tilpasset restriktioner som følge af coronaepidemien.
7. Generalforsamling 8.2.2021: Lokaler er bestilt på Øster Fælled Torv.
Bestyrelsen vil på næste møde se nærmere på om der er ting i vedtægterne som trænger til
opdatering.

8. Bestyrelsens arbejde/arbejdsfordeling. Ikke behov for ændring i arbejdsfordelingen i
bestyrelsen for nuværende.
9. Kommende Bestyrelsesmøder. 25/11 klokken 13, hos Mette og 13/1 klokken 10 hos Janne.
10. Eventuelt. Intet at referere under dette punkt.

