Bestyrelsesmøde i Metropolis
16.6. kl. 19.30
1. Valg af dirigent : Jan
a. referent: Mette
2. Konstituering af bestyrelsen
a. Henrik formand
b. Bente Webmaster
c. Mette Kasserer
3. Evaluering af GF
a. mangel : vi skulle have præsenteret nye medlemmer
b. Mad : Janne har noteret om indkøb og forbrug, der kunne
have været lidt mindre brød og lidt mere pålæg. Der var
meget rigelig med vin, og der blev båret en del hjem. Der
skal mineralvand på indkøbslisten , 1 liter pr 4 deltagere,
mange drikke postevand. Der kunne have været mere
Chokolade, 3 stk. fyldt chokolade per deltager er
åbenbart ikke nok
Janne korrigerer indkøbsliste til næste år
c. Musik leveret af Henrik og musikerkolleger: var et hit,
højnede stemningen og passede perfekt.
4. Lokalet : var betydelig bedre end vi er vant til, med godt lys
og god akustik, Bordopstillingen var ok, men måske med lidt
stor afstand fra bestyrelse til deltagere. Vigtigt at huske på, at
tværbjælken mellem de to dele af lokalet bremser lyden
5. Man kunne overveje en afrydder – på øster fælled skal man
selv vaske op, og det tog tid.
6. Der var god stemning, og mange udtrykte glæde over
generalforsamlingens forløb.
7. Evaluering af auktionen:

a. der var en vis træghed under auktionen, og folk virkede
måske mindre begejstrede end vi er vant til og havde
ventet. Det kan der være mange grunde til
i. Vi havde flere værker på auktion end vanligt
ii. Der er ikke så mange der har rigtig mange points til
rådighed
iii. Er kvaliteten for ringe?
iv. Folk har ikke plads til mere på væggene
b. Der var god interesse for skulpturer og vase, det hænger
måske sammen med ovenstående
c. Plan for dette års indkøb : være mere åben overfor
skulpturer, glaskunst, keramik og afsøge disse områder
lidt mere
d. Brainstorm på muligheder
i. Gallerierne i Rørholmsgade
ii. Andre værkstedsbesøg
iii. ”Kunst for alle” i oktober¨
iv. Dokken i okt.
v. Små arbejdende værksteder i hele Ebeltoft –
udflugtsmål til foråret ?
vi. I sommer – vi checker de værksteder vi støde på og
kommunikerer om evt. køb undervejs
8. Efterårets arrangementer.
• Galleribesøg i Rørholmsgade i tirsdag 7.9 (Henrik)
• SMK fastlagt til 29.9. (Inga)
• Ordrupgård Tal R, oktober (Klaus)
• Arken: Farshad, - november (Poul)
• Edition Copenhagen, december (Bente)
9. Potentielt problem til arrangementer : for få pladser til
rundvisninger ? der kan deltage flere ved intro i auditorium.
Det bør undersøges i forbindelse med hvert enkelt
arrangement
10.
Hjemmesiden : afgørelse : Metropoliskunst er ikke et
hotel, kun et domæne, henviser til Metropolis-kunst. Vi
beholder begge domæner, det er nemmere en at skulle skifte

domænenavn på websiden (der eksisterer en web-shop med
navnet Metropolis-kunst)
11.
Hjemmesiden i øvrigt.: den nye version er på trapperne,
og herefter kan vi selv redigeresiden. Hidtidig webmaster har
ikke sendt regning sidste år, og vi får derfor en lidt større
regning i år, også i forbindelse med omlægning af siden – men
vi penge i budgettet under øvrige udgifter.
12.
Til næste års GF : forslag om navneændring til ”Metropolis
kunstforening for læger”
13.

Eventuelt
a. Klaus og Henrik skriver referat af de afholdte
arrangementer til website:

14.

Næste bestyrelsesmøde 7.10 kl. 14 hos Kim

