
Bestyrelsesmøde Metropolis den 11.01.23 hos Janne
Afbud fra Klaus.
Dirigent: Bente.   Referent: Jan
Kunst indkøb. 
Grundet udvidelse af medlemsskaren, og dermed ekstra kontingent indtægter, har det været muligt 
at foretage et par ekstra indkøb.  Således er der 12 ”numre” til auktionen og 10 numre til lotteriet.
Økonomi
Regnskabet fra Mette viser, at vi har brugt flere penge på kunst indkøb end budgetteret. Til gengæld 
er udgiften til arrangementer og møder mindre end budgetteret. Foreningen afslutter 2022 med et 
overskud, Vi er p.t. 75 medlemmer, men budgetterer forsigtigt med 70 i 2023 og foreslår uændret 
kontingent på 900 kr om året.
Snak om en evt. afløser for vores nuværende revisor og om evt fremtidigt behov for 
revisorsuppleant, ligesom vi har suppleanter for bestyrelsen 
Afholdte arrangementer siden sidste bestyrelsesmøde:
Kastrupgård. (Kasper Eistrup) v/ Inga – ikke så mange deltagere men meget fin rundvisning
Planlagte arrangementer: 
12.1. Nivågård:  Sofonisba.  (Lisbeth og Henrik)
30.1. Generalforsamling
8.2. Louisiana. Det kolde øje. Tyskland i 1920’erne, tovholder   Mette
Marts:  Kunstforeningen Gammel Strand (Stepping Out.  Female Identities in Chinese Cont. Art.) 
tovholder Kim
April:  Arken; Refik -Anadol- Nature Dreams, tovholder Jan
Maj:  . Gallerivandring København, tovholder Henrik og (hvem)
Juni: Dagudflugt til Kunstnere i Tibirke bakker og Hundested, foreslået af Sverre Barfod, som har 
gode kunstnerkontakter i området. , Tovholder Henrik og Poul.  Henrik  kontakter Sverre om mulige 
gallerier i området
Senere evt Dagudflugt til Fyn. Keramik museum CLAY i Middelfart mm.
Udstilling af medlemmernes arbejder svæver ud i fremtiden
Hjemmeside: Fungerer perfekt under Bentes sikre hånd. NB Hvis referater skal ledsages af 
billeder, er det ikke lovligt at bruge professionelle billeder. Det gælder også billeder af indkøbt 
kunst. Så tag billedet selv!
Rejsevennerne
Kim og Poul meddeler, at deres arrangerede kunst rejser ophører efter 14 år. Arbejdet bliver 
simpelthen for stort. Tusinde tak for fremragende indsats gennem årene. Også til Marian og Henrik

 
Generalforsamling 30.1.23
Som tidligere fordeles indkøb baseret på tidligere indkøbslister. Vi mødes kl. 16.
Håber igen at kunne hyre hjælp til opvask og afrydning mm.
Sidste års ordstyrer er indisponeret til generalforsamlingen , så vi skal finde en ny.
Følgende er på valg: Henrik, Kim, Klaus, Janne, Bente, alle er villige til at modtage genvalg, 
Lisbeth ønsker ikke genvalg
Poul har accepteret at være auktionarius endnu engang. Tak for det.
De indkøbte værker bliver præsenteret som følger.
Anne Tholstrup Akvarel Inga
Ann Wiberg, 2 arbejder Mette
Krukke. M. Bagge Janne
Vase Thim Rode Bente
Peter Eichen Henrik



Jeannette Elmelund Kim
Anne Tholstrup, Litografi i ramme Inga
Anne Cirkola Inga
F. Damm Rasmussen Krukke Mette
Schütze Henrik

Vedrørende lotteri skal vi evt have købt lotteri numre.

Nyvalgt bestyrelse.
Det er planlagt at bestyrelsen konstituerer sig lige efter generalforsamlingen. Yderligere foreslås 
bestyrelsesmøde 23.2.kl 10 hos Henrik og 19.4 kl 15.30, sted ikke aftalt. 

På godt gensyn den 30.1.2023


