
Referat fra bestyrelsesmøde 7.10.21 i Metropolis

Til stede: Mette, Kim, Janne, Bente, Jan og Henrik
Afbud fra: Klaus, Poul, Inga og Lisbeth

1. Ordstyrer Bente, referent Henrik
2. Kunstindkøb:
Mette og Jan og Hanne var ene (!) om at repræsentere os på Kunst for Alle. Købte 4 værker + små 
ting til lodtrækning
Ved Rørholmsgade arrangementet købte vi en skulptur i bronze
Vi nu 6 værker + små ting og 16000 kr tilbage til kunstindkøb
Vi aftalte 
- at Janne kigger på en skulptur på kommende udstilling,
 - at Bente kigger på en skulptur på Reersø, 
- at Mette kigger på keramik/glas ting af Christine Julsgaard, 
- at Henrik køber 2 puder af Ghita Falch , en skulptur af hendes far og nogle mindre akvareller af 
Etsuko Oide alle i Rørholmsgade. Endvidere om muligt et tryk af Arne Haugen Sørensen. 
Vi snakkede om evt. at købe et maleri af Henrik Schütze, som tidligere har været en succes.

Vi vendte problemet med, at så få af os deltog på Kunst for Alle, og at Inga ikke fik tilbagemelding 
fra os (undtagen Mette) ang. et maleri Inga havde fundet på Bornholm. Vi må stramme op om 
proceduren ved tilbagemelding på mail-forslag om kunst. NB: Den der foreslår noget kunst må 
huske at starte en ny tråd om dette, så det ikke blandes sammen med tidligere korrespondancer.

3. Økonomi: 
Vi har 68 betalende medlemmer
Personer som har melder sig ind sidste halvdel af året skal alligevel betale fuldt kontingent – eller 
vente med at starte op efter årsskiftet. Vi drøftede dette baseret på konkret sag.

4. Arrangementer:
Stor succes med arrangementet i Rørholmsgade og på SMK.
Vi har nu Ordrupgaard d. 20.10. og Arken d. 17.11. på tapetet
Inga foreslog at vi også planlagde ”Verden er i dig” på Charlottenborg (Medicinsk Museion). 
Vi vedtog at arrangerer dette til Onsdag d. 1.12.21, kl. 16.00. Kim meldte sig som arrangør.

Vi vendte lige, at hvis der skal betales på forhånd (særligt for museumscaféerne) for spisningen 
bagefter, skal der indkræves betaling fra deltagerne forud. 

5. Hjemmesiden 
Flot hjemmeside. Yrsa er stadig vores i øvrigt meget billige konsulent. 
Bente kan fra nu af selv lægge nye tekstfiler ind på hjemmesiden. Billeder lægger Yrsa indtil videre.
Hjemmesiden kan fortsat søges på med og uden bindestregen i navnet.
Vi må tage en tur med at få Erik afregistreret på OneCom, så han ikke fortsat får regningen herfor.

6. Foreningens G-mail
Indtil videre er det kun Henrik der lægger invitationerne ud til medlemmerne. Da det ikke er det 
store arbejde fortsætter vi med denne praksis (indtil videre

😉

)



Der har været problemer med at medlemmer faldt ud ved kollektiv udsendelse. Vi vendte lige det 
tekniske.

7. Kommende generalforsamling
Vi vedtog Mandag d. 7.2.2022, samme sted som sidst på Øster Fælled torv.
Vi skal huske at tage navneændringen på foreningen op som punkt
Vedr. auktionen vedtog vi at auktionarius fremover godt kan være fra egne rækker.  Vi tænkte på 
Arne eller Janne.
Ved auktionen præsenteres værkerne af de, der har stået for indkøbet.
Vi besluttede at få 1-2 unge til at stå for oprydningen, opvask m.v. I første omgang kigger vi 
omkring i egne rækker.

8. Næste bestyrelsesmøder:
Onsdag d. 1.12.21 kl. 13 hos Bente, Overgaden oven Vandet 38,5tv, 1718 K (Christianshavns 
Torv)
Onsdag d. 19.1.22 kl. 15, hos Jan, Løvvænget 5, 2900 Rungsted

Kh Henrik


