
Referat af bestyrelsesmøde 26.11.20 i Metropolis hos Mette 
 
Tilstede: Mette, Jan, Poul, Janne, Inga, Kim, Bente og Henrik. Afbud fra Klaus 
 
1. Ordstyrer Inga. Referent Henrik 
 
2. Hjemmesiden: Bente meddeler, at Yrsa lige nu arbejder på revision af hjemmesiden efter vores ønsker. 
Bente og Jan fortsætter samarbejdet med Yrsa og behøver kun at referere herom til bestyrelsen når de 
skønner det nødvendigt 
I den forbindelse diskuterede vi at navnet ”Metropolis – kunstforening for lægepraksis” skal ændres til 
”Metropolis – kunstforening for læger”. Ændringen skal formelt vedtages på kommende generalforsamling, 
Hvorfor der skal udsendes forslag herom forud for GF. 
Referater/beskrivelser af vores arrangementer og ture skal fortsat på hjemmesiden, men skal være kortere 
uden lange eskapader. Den, der står for arrangementet, laver referatet af dette og sender det til Bente. 
 
3.Økonomi og medlemmer: Mette meddeler at der p.t. er 10.000 kr. tilbage på kunstbudgettet og 8000 kr. 
på arrangements-budgettet. Vi kommer ikke til at bruge sidstnævnte fuldt uf, så der kan skønsmæssigt 
blive 5000 kr. mere til kunstkøb. 
 
4. Indkøb af kunst:  Tilfredsstillende indkøb på Kunst for Alle. For de resterende penge på budgettet 
vedtager vi indkøb af 2 malerier fra Bornholm via Inga og at vi d. 13.1.21 kl. 10 mødes på Edition Cph til 
indkøb efterfulgt af bestyrelsesmøde hos Bente ( eller omvendt rækkefølge). 
 
5. Kommende arrangementer: Vi satser vi håbefuldt på  
- et besøg 20.1.21 på Willumsen Museet i Frederikssund, hvor de viser den roste udstilling ”Iscenesat natur 
og liv” med sene værker af Kirschner og Willumsen. Jan står for arrangementet 
- omkring 22.4.21 særudstillingen om Gauguin på Glyptoteket. Poul står for arrangementet 
- den planlagte gallerivandring i efteråret håber vi kan lade sig gøre til foråret. Vi satser på 19.5.21. Ved 
Henrik 
 
6. Brev til medlemmerne. Henriks oplæg med visse tilføjelser sendes ud. 
 
7. Generalforsamlingen d. 8.2.21 håber vi kan gennemføres. 
Mette holder øje med forholdene den første uge af januar om hvorvidt vi må aflyse/ udskyde GF til senere 
og m.h.p refusion af dele af depositum (75% hvis vi aflyse 1 måned før) 
Indkaldelse til GF skal ske senest 3 uger inden, d.v.s. 13.1. 21, hvor vi har bestyrelsesmøde. 
Henrik kontakter Adam. 
 
8. Bestyrelsens arbejde: Det fungerer godt efter de retningslinier vi vedtog. 
 
9: Kommende bestyrelsesmøder:  Onsdag d. 13.1.21 kl. 10.00 hos Bente enten før eller efter vores besøg 
på Edition Copenhagen.  Bente meddeler nærmere om rækkefølgen. 
Onsdag d. 3.3.21 kl. 10.00 hos Henrik 
 
10. Eventuelt. Vi diskuterede fremgangsmåden ved udsendelserne til medlemmerne. P.t. er det Mette der 
formidler udsendelserne, hvilket vi er enige om giver for meget bøvl for Mette og giver rod i tilmeldinger og 
svar. 
Vi vedtager at oprette en forenings-gmail, som vi sender fra ud til medlemmerne. Så kan den, der står for et 
arrangement udsende fra denne med medlemslisten på Bcc. 
   
 


