Referat af bestyrelsesmøde i kunstforeningen Metropolis 27.april 2022
Deltagere : Inga, Lisbeth, Bente Janne, Mette, Henrik, Kim Klaus, Jan
Afbud: poul
1. 1.Valg af dirigent JAN og referent METTE
2. Kunstindkøb. Har vi noget i kikkerten? Inputs til kommende indkøb.
i. Joakim Knop – mette kontakter
ii. Anne Tholstrup - Inga og Mette
iii. Art Nordic 24-26/6 14-17 – Henrik sørger for biletter
iv. Henrik Schütse
v. Åbne huse i Nordsjælland
vi. Elmelund (havde et værk med på sidste GF
vii.Keramik, vaser - Janne og Mette
viii.Borch Editions Litografisk værksted, Mette checker
ix. Kunst for alle lokomotivhallerne 30.9 -2.10
3. Økonomi : intet nyt, fraset at vi har fået endnu et nyt medlem
4. Evaluering af arrangementer siden sidst : rundvisning på Louisianen I
udstllingen om Peter Cook. Beskedent fremmøde, god rundvisning.
5. Kommende arrangementer
a. Gallerivandring 27.4. april med tovholder Henrik. 24 deltagere
b. Forårsudflugt 8.5. til Lolland, kulturpark Dodekalitten og Fuglsang
Kunstmuseum m.v. med tovholder Inga, kun 15 tilmeldte, der er
udsendt reminder
c. Cisternerne 1.6., tovholder Lisbeth , invitation klar til udsendelse,
foreslås at invitere på et glas vin før omvisningen, var en succes sidst vi
var i cisternerne.
6. Ideer til efteråret?
a. SMK ultimo oktober – jugoslaviske, dansk uddannede kunstnere, evt
11.10, tovholder Kim
b. Louisiana Alex da Corte - evt 22.9, tovholder klaus
c. Udstilling af værker af foreningens medlemmer – skal afholdes et sted
hvor der er mulighed for ophængning, og må af den grund formentlig
udskydes, Janne undersøger muligheder
d.
7. Hjemmesiden _ velfungerende.
8. Rejsevennerne har oplevet en overvældende tilsluting til efterårest tur til
Edinburgh og har udvidet deltagerantallet fra de sædvanlige ca 20 til 25, men
der er stadig interesserede på venteliste.

a. Rejsevennerne udbeder sig in-put fra bestyrelsen til hvordan tilsvarende
situationer fremover kan håndteres, idet det var lidt utilfredsstillende, at
alle pladser var besat få minutter efter start på tilmelding.
b. Bestyrelsen og rejsevennerne er enige om, at rejsevennerne er er lille
autonom gruppe, som arrangerer kunstrejser for sig selv og inviterer
andre med som deltagere, således som det er beskrevet på Metropolis
hjemmesiden. Metropolis har givet rejsevennerne en plads på
hjemmesiden, fordi de venligt inviterer medlemmer af Metropolis til at
deltage, i den udstrækning der er plads.
c. Ledige pladser på gruppens kunstrejser råder de selv over , hvad enten
det bliver først til Mølle, ved lodtrækning eller ved invitation.
d. Rejsevennerne oplyser, at det er førte gang der har måttet oprettes
venteliste i de mange år gruppen har eksisteret, så sædvanligvis er det
ikke et problem, alle interesserede har fået plads.

7.Eventuelt intet
8. Næste bestyrelsesmøde 5.9 kl 10 hos Janne + frokost

