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Referat af generalforsamlingen 7.2.2022
METROPOLIS. Kunstforening for læger.
Til dirigent valgtes Jan Schjørring og som referent Jan Deigaard.
 
Formandens beretning for 2021 til Generalforsamlingen i Metropolis 
7.2.2022
Timingen er perfekt - restriktionerne ophørte lige før vores 
generalforsamling i aften - og det er skønt at i er mødt frem i aften.
Denne beretning handler jo om 2021-22 siden vi havde den udskudte 
generalforsamling d.14.6.21.
Vores kunstforening er jo lidt speciel, fordi vi ikke har en stor arbejdsplads 
eller har en rig sponsor eller mæcen i ryggen.
Og vi kan ikke udstille kunstnere på skift. Det får vi mange henvendelser 
om. Vi må ud at se i stedet.
Vi lever på kontingentindtægterne og har to hovedformål.
Dels arrangementerne og udflugterne - og ikke mindst samværet i 
forbindelse hermed.
Dels den indkøbte kunst, som tilfalder medlemmerne ved auktion efter 
optjente point.
Balance mellem det sociale og det materielle er vigtig at opretholde.
Vi vil i dag lægge op til at få ideer og tilbagemeldinger om vore 
arrangementer og kunst indkøb.
Hvad tænker I om kunstindkøbene? Sidste år tænkte vi at auktionen gik 
lidt trægt.  Skal det det indkøbte have en anden drejning? Der var tale om 
at der skulle være flere skulpturerer . Skal vi hellere have færre, men 
dyrere ting? Vi holder jo på max. 5000 kr pr. værk, ofte billigere. Skal der 
være større indflydelse fra medlemmerne på kunstindkøbene? Det kunne 
f.eks. lade sig gøre på Edition Copenhagen, på gallerivandringen i 
Rørholmsgade eller evt. på besøg hos kunstnere
Hvad tænker I om arrangementerne? Vi besøger jo hovedsagelig 
særudstillinger på museer med oplæg og/eller rundvisning. StormP siger: 
”Når kunst kræver forklaring, er der altid noget muggent ved den”, og 2 
gange om året gallerier. Enkelte gange har vi i årenes løb besøgt 
kunstnere i deres atelier eller  kunst samlinger på institutioner, firmaer 
eller ambassader.  Skal arrangementerne have en anden drejning?? Kan 
der tænkes anderledes indhold? Eller andre typer af arrangementer?
Efter jeg har snøvlet mig færdig, lægges op til indslag herom. Så hvis i har 
lyst, sig endelig frem. Nu kan man tænke over det, så gør det ikke noget, 
at man ikke hører resten af hvad jeg siger.



Vi har i bestyrelsen indkøbt kunst i løbet af 2021. Værkerne står her 
omkring os. Det sker ved at vi besøger forskellige kunstmesser (f.eks. 
Kunst for alle i Lokomotivværkstedet i september, Dokken i februar, Enter 
Art Fair m.v.), besøger kunstnere og udvalgte udstillinger og gallerier. Vi 
bestræber os på, at finde noget efter fælles overenskomst, og det er ikke 
altid lige ukompliceret.  Indkøbene bliver løbende vist på hjemmesiden
Arrangementerne i 2021 og her i januar efter sidste GF i juni er alle 
beskrevet på hjemmesiden, så derfor vil jeg ikke gå i detaljer. 
Arrangementer organiseres på skift imellem os i bestyrelsen, så én står 
for tilrettelæggelse, tilmelding m.v.
Der har været følgende:
23.9.21 Besøg i 6 af gallerierne i Kunstnergaden Rørhomsgade. God 
snakke med kunstnerne og meget varieret kunst. Vi var 18.
29.9.21. Besøg på SMK på udstillingen Efter Stilheden. Meget 
spændende og tankevækkende. Vi var 19
20.10.21 Ordrupgaard, udstillingen om Zorn og hans spændende værker. 
+ en 7 rettes menu i cafeen. Vi var 28.
17.11.21 Arken med udstillingen om den iransk fødte Farzad Farzankia. 
Spændende men kunne godt dele vandene. Der var vi ca. 20
1.12.21 Charlottenborg med udstillingen ”Verden ind i mig” arrangeret af 
Medicinsk Museion. Vi kunne ikke få omvisere, og stod i korthed selv for 
introduktionen og delte os op i grupper. Det gik vist meget godt. Vi var 20.
26.1.2022 Louisiana med særudstillingen om Jens Adolph Jerichau, som 
nåede en stor og særegen kunstnerisk produktion inden han tog livet af 
sig selv som 25-årig. Vi var 24.
Bestyrelsen består af Mette, Inga, Kim, Klaus, Bente, Poul, Jan, Lisbeth 
– og Janne, som ikke kan komme her i dag. Vi holder 6-7 møder om året 
og tager som sagt ud på messer og enkelte kunstnerbesøg sammen. 
Hjemmesiden er blevet renoveret, og det er vi glade for. Bente har lavet et 
stort stykke arbejde.
Rejsevennerne, som består af Marian, Poul, Kim og undertegnede har 
stået på standby i 2020/21.
I årenes løb har vi haft skønne ture til Berlin x 2,Hamburg x2, Dusseldorf, 
Dresden, Riga, Skt.Petersborg, Madrid, Wien og senest Krakow.
Planen i år er Antwerpen fra 8.9.-11.9., som vi har fundet ud af har meget 
at tilbyde på kunstfronten, nyt og gammelt. Og desuden et livligt natteliv. 
Det ser vi frem til.
Tilmelding foregår på den måde at vi snart skriver ud, hvornår 
tilmeldingen foregår, så man kan være klar på tasterne på 
tilmeldingsdatoen.



Det er med taler ligesom et godt maleri: det skal sluttes af i tide. Eller som 
det også er sagt: Selv om talen ikke ender godt, så er det i hvert fald godt 
den ender.
Tak og vi håber i får en fortsat god aften.
Henrik

*
 
Efter bestyrelsens oplæg var der flere indlæg om arrangementerne og 
kunstindkøb. Skal vi købe færre og dyrere kunstværker?  Skal vi tænke 
på at støtte unge kunstnere? Forslag om at søge kunst på auktioner og 
gerne flere gallerivandringer, som giver medlemmerne indflydelse på 
kunstindkøb.
Foreningens arrangementer er almindeligvis vel besøgt. Måske et 
problem, at det er den samme gruppe der møder op?  Der var mange 
forslag om flere udflugter og rejser.  Aarhus med mange gallerier. 
Færøerne?  Paris? Julevandring i værkstederne og gallerierne i 
Raadvad?
Stor ros til Bente for arbejdet med hjemmesiden, som der var stor 
tilfredshed med.
Regnskab blev præsenteret af Mette. Det har været et ”skævt år”på 
grund af Corona nedlukninger. Vi har af samme grund brugt færre penge 
på arrangementer, men flere på kunst og generalforsamling. Mette 
bemærkede også at posten bankgebyrer er steget. Det kan vi nok ikke 
gøre noget ved. Regnskabet blev godkendt med applaus.
Fastholdelse af kontingentet på 900 kr blev godkendt med applaus.
Valg af bestyrelse: Bestyrelses medlemmer og suppleanter blev genvalgt 
i sin helhed med applaus.
Revisor Ole Beck blev også genvalgt med applaus.
Et forslag om ændring af foreningens navn til Metropolis – 
kunstforening for læger blev vedtaget.
Generalforsamlingen i de velegnede lokaler blev afviklet i en særdeles 
god stemning. Ikke mindst på grund af husorkestret med Henrik 
Hother(formand), Henrik Suppli og Erik Schmidt som underholdt herligt 
undervejs. Tak for det!
Den afsluttende auktion og lodtrækning blev , som noget nyt, afviklet 
henholdsvis med Poul Haugsted som auktionarius, og Inga Schlosser 
som ”Lykkens gudinde”
Ref. Jan Deigaard


