Referat af bestyrelsesmøde i Metropolis 15. marts 2022
Tilstede var: Henrik, Mette, Kim, Jan, Poul, Bente, Lisbeth, Klaus og Inga
•
•

Dirigent Jan, referent Inga
Bestyrelsen konstituerede sig med Henrik som formand. Henrik ville til vores store glæde
tage et år mere.
Klaus som næstformand, Mette som kasserer, Bente som webmaster og Jan som hendes assistent.
Resten af bestyrelsesmedlemmerne har primært som opgave at tilrettelægge foreningens
kunstarrangementer.
•
Vi var enige om, at det havde været en rigtig god generalforsamling, måske den bedste i
lang tid. Det var godt at få input fra medlemmerne ang. kunstkøb og forslag til rejsemål.
Det var vellykket at de som havde indkøbt et kunstværk selv fortalte om det, lokalet og
maden var ok og det var en fordel at få hjælp til det praktiske i køkkenet.
Vi mangler et tallotteri til lodtrækningen. Det skal købes inden næste år.
•
Vi blev enige om at fortsætte den praksis vi har haft mht. kunstindkøb: alle kikker efter
spændende kunst og så vidt muligt spørger vi de andre til råds og går også ud og køber ind
sammen
•
Medlemmerne er i gang med at betale kontingent. Det ser ud til at gå godt, evt. med en
mindre netto nedgang i medlemstal.
•
Flere af de planlagte arrangementer har fundet sted med stor tilslutning. Det næste er
Louisiana 24. marts. Gallerivandring bliver 27.april kl. 15,30 formodentlig i Bredgadekvarteret. Vores forårs heldagsudflugt bliver til Lolland 8. maj, hvor vi skal mødes kl. 10 ved
Kragenæshavn og først se Dodekalitten og derefter køre til Fuglsangmuseet og spise frokost
og få omvisning. Desuden vil der blive planlagt et besøg i Cisternerne d.1. eller 2. juni.
•
Alle udtrykte stor tilfredshed med hjemmesiden og Bente kom med anvisninger på hvordan
vi skulle indsende tekst og billeder.
•
Vi havde en brainstorm om evt. rejsemål. Der var mange forslag. Vi afventer hvad
rejsevennerne beslutter.
•
Henrik kom med et rigtigt spændene forslag som alle tilsluttede sig: Bestyrelsen vil til
efteråret invitere alle udøvende kunstnere i foreningen til at udstille sammen en dag.
•
Næste bestyrelsesmøde 27. april kl 12.30 hos Mette.
Inga

