
Bestyrelsesmøde, Metropolis 7.11.2022

Hos Lisbeth

• Dirigent : Poul, referent Mette
• Kunstindkøb : 

listen over indkøbt kunst suppleres med de sidste indkøb.
Der er enighed om, at de kontingenter, der er indkommet ud over det budgetterede, kan bruges til 
yderligere indkøb, og der er således godt 8000 kr at købe for. Enighed om at vi  så prioriterer 
”maleri” fremfor anden kunst til sidste indkøb. Derfor udsættes møde på Edition Cph, og møde med 
Schütze afholdes i stedet, et 8.12. Også enighed om, at  der højst skal indkøbes 1, max 2 værker 
yderligere for ikke at udtrætte auktionen. 

• Økonomi : 
Budgettet holder fint.  Der er overskud på arrangementskontoen, og vi stiler efter endnu et 
arrangement i år. 

• Afholdte arrangementer 
Siden sidste bestyrelsesmøde : 
Louisiana : Alex da Corte : meget fin rundvisning i en spændende udstilling, beskeden deltagelse
SMK : jugoslaviske kunstnere : det samme
Gallerivandring: meget vellykket og god interesse med mange deltagere

• Kommende arrangementer:
Planlagte : 
10.1 : Nivågård : Sofonisba, invitationer på vej
30.1 : Generalforsamling, invitation på vej
Yderligere aftales : 
Kastrupgård 1. eller 8. december : Kasper Eistrup (Inga)
Louisiana uge 6  februar : Det kolde øje, Tyskland i 1920erne (Mette)
Fremover : 
Gallerivandringer vil vi fortsætte med 1-2 gange årligt, der er stor interesse herfor. Henrik er 
tovholder og involverer os andre efter behov
Sommerudflugt : tages op på næste møde, sammen med yderligere forårsprogram, 

• Website
Der mangler referater fra Louisiana, Peter Cook (Kim)

            Lousiana, Alex da Corte (Mette)
            SMK , jugoslaviske kunstnere (Kim)
            Gallerivandring (Henrik)

• Generalforsamling : 
Planlægges endeligt på næste møde. Henrik undersøger mulighed for musik igen. 

• evt : Udstilling af medlemmers arbejder : efterår 2023 eller måske snarere forår 2024, janne 
sonderer lokalemuligheder inden der meldes ud til medlemmerne. 

• næste møde : 11.1 kl 10 hos Janne


