Referat
Bestyrelsesmøde Metropolis 1.12.2021
Deltagere: Bente Nielsen, Henrik Hother Sørensen, Inga Schlosser, Jan Deigaard, Kim Bentzen,
Lisbeth Mandel, Mette Wanning, Poul Haugsted

•

Valg af dirigent: Jan Deigaard og referent Mette Wanning

•

Kunstindkøb.
•
Vi har indkøbt for ca 24.000 kr, og der er således ca. 9000 kr tilbage. Vi har aktuelt
5 ”billeder”, 4 mindre skulpturer og et par kunstpuder. Undervejs i mødet har vi købt
yderligere et maleri fundet af Kim på Art Nordic.
•
Planlægning af kommende kunstindkøb : der er udflugt til Dokken i kommende
weekend, hvor vi uden tvivl kan finde det sidste værk til auktionen og lidt flere
lodtrækningspræmier, ligesom Rørholmsgade er en mulighed. Vi afstår fra Edition
Copenhagen i år. Dels skal det sidste værk være et maleri, dels har værkstedet rejst
krav om større indkøb end vi normalt foretager, såfremt de skal stille op til
medlemsarrangement
•
Det diskuteres om hvornår og om vi skal spørge om rabat ved kunstkøb. En del
kunstnere yder op til 10% rabat til kunstforeninger. Vi er enige om en
minimumsgrænse for at spørge om rabat på kunstværker, da mange af de kunstnere
vi køber hos faktisk tjener meget lidt på deres kunst. Minimumsgrænsen sættes til
5-5500 kr

•

Økonomien : budgettet overholdes fint

•

Efterårets arrangementer: Vi har nu gennemført Rørholmsgade og SMK, Ordrup Gaard og
Arken, og vi skal til “Verden er inde i dig” på Charlottenborg 1.12
•
Evaluering : Det har været gode arrangementer og der er tilfredshed med
omvisningerne, dog mindre på Arken.
•
Der har været mindre fremmøde end forventet. Vi ved ikke hvad årsagen er –
coronabekymring ? almindelig afmatning efter lang tids nedlukning ? for snævert
udvalg af arrangementer – det sidste har vi svært ved at tro. Det er imidlertid ikke
nyt, at der er er mindre fremmøde end vi forventer, og vi ved faktisk ikke hvad der er
årsag. Vi tager spørgsmålet op i formandsberetningen til næste GF og efterspørger
input fra medlemmerne.
•
Vi har oplevet at medlemmer er udeblevet fra bestilt spisning efter arrangement, med
udgift hertil fra foreningen, og også at der er nogen, som ikke har betalt deres del af
gruppebilletten, og det er så også foreningens kasse der holder for. Også dette vil
blive taget op i beretningen. Endvidere kan det blive nødvendigt at forudbetale til
spisning, hvis restauranten kræver betaling også for sidste øjebliks frameldte.

•

Forårets arrangementer. Brainstorm fører til følgende
•
Januar : Louisiana, Jerichau, tovholder Bente

•
•
•
•
•

Februar : Generalforsamling 7.2.
Februar : Copenhagen Contemporary : Light & Space, tovholder mette
Marts : Louisiana, Peter Cook, tovholder Kim
April : gallerivandring, tovholder Henrik
Maj : forårsudflugt til Lolland, kulturpark Dodekalitten og Fuglsang Kunstmuseum,
tovholder Inga

•

6. Hjemmesiden :
•
er nu færdigbygget og fuldt fungerende – og opdateret til d.d. Bente står stort set for
det hele, men trækker stadig lidt på tidl webmaster når der lægges billeder på.
•
Vi er enige om at det er en god idé med fotos fra vores arrangementer, under skyldig
hensyntagen til persondatalovgivning.

•

Kommende generalforsamling :
•
Mandag d. 7.2.2022, på Øster Fælled Torv. Lokale er bestilt og depositum betalt.
•
Vi skal huske at tage navneændringen på foreningen op som punkt.
•
Der skal indkaldes senes 3 uger før, HHS gør klar til udsendelse omkring 5.1
•
Vi har tidligere besluttet at stå for auktionen selv, og har et par forslag til
auktionarius. Jan Schørring har givet tilsagn om at være dirigent igen.
•
Bestyrelsen påtager sig selv at præsentere de kunstnere, hvis værker vi har på
auktionen. Rollefordeling på næste møde

•

Eventuelt
•
Kassereren udbeder sig fremover bilag indscannet, ikke som fotos. Endvidere
erindres om, at der ikke udbetales før bilag er modtaget.
•
Næste bestyrelsesmøde. 19.1.22 kl. 15 hos Jan, her foretages endelig planlægning af
GF

