
Referat:  Metropolis bestyrelsesmøde 23. februar 2023 hos Henrik.

Tilstede var: Henrik, Mette, Claus, Janne, Poul, Inga, Bente, Helle, Jan og Kim

• Janne blev valgt som ordstyrer og Inga som referent.
• Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Henrik som formand, Claus 

som næstformand, Mette som kasserer og Bente som hjemmesideansvarlig. Helle blev budt 
velkommen som ny suppleant.

• Der fremkom mange ideer til kommende kunstindkøb: Plan om at bestyrelsen efter 
sommerferien skulle tage på kunstindkøbstur til Samsø. Bente kontakter kunstner. Helle har 
set spændende vævning i papir: www.kurvekunst.dk. Henrik vil se på Henrik Martensen 
maleri. Mette vil kontakte Joakim Knop og se på akvareller hos Etsuko i Rørholmsgade. 
Bente har arrangeret tur til Edison 29/3 for bestyrelsen. Janne og Inga vil se efter keramisk 
kunst, ikke brugskunst. Janne vil se på skulpturer hos Karsten Funch. Tur til Kunstmesse 
Lokomotivhallen aftales til 7/10 kl 11.

• Økonomi: 40 medlemmer har indtil nu betalt kontingent og der er tilkommet 1 nyt medlem. 
Der sendes remindere ud om et par uger.

• Evaluering af afholdte arrangementer: Nivågård var en stor succes, med mange deltagere og 
dejlig mad.

Generalforsamlingen kostede i år godt 11.000 kr. Det er lidt dyrere end sidste år, men priserne er 
steget og maden var god.
Mette gennemgår arbejdsprocessen og kritiserer at få af bestyrelsesmedlemmerne står med den 
største del af arbejdet. Efter nogen diskussion bliver vi enige om fremadrettet at aftale, at alle møder 
kl 16 og først går hjem, når alt er ryddet op. Desuden vil Janne udfærdige en liste med alle 
arbejdsopgaverne, som vi kan planlægge efter.
Det leder også til en lidt mere generel diskussion af bestyrelsens arbejdsmetoder. Vi bliver enige om 
at bestyrelsen er arbejdsdygtig når vi er 7 tilstede. Det er næsten umuligt at samle 10 mennesker. 
Desuden fritages formand Henrik, kasserer Mette og hjemmesidebestyrer Bente for andre 
arbejdsopgaver i årets løb.
Louisiana var meget godt besøgt, vi var over 30. Det var en meget god omviser. Hvis der er mange 
tilmeldte fra bestyrelsen, kan det blive nødvendigt, at de trækker sig, så medlemmerne kan komme 
til. Bestyrelsen tror, at der både ved dette arrangement og på generalforsamlingen m.m. var gæster – 
ikke medlemmer- som ikke betalte. Vi indskærpede hinanden at være opmærksomme på dette og 
skrive det i indbydelser. Formuleringen kunne være som følger: Ledsagere er velkomne, men skal 
betale 100 kr. til foreningen. Der er plads til max. XX personer, og medlemmer har fortrinsret i 
forhold til ledsagere.
Desuden var vi enige om vigtigheden af socialt samvær efter en omvisning.

• Kommende arrangementer: 3. marts kl 12.45 skal vi på Gl Strand med Kim som tovholder. 
Efterfølgende er der cafebesøg. I midten af april arrangerer Jan besøg på Arken en onsdag 
med spisning, dato ikke fastlagt. I maj, formodentlig uge 21, arrangerer Henrik 
gallerivandring og Claus efterfølgende spisning. Foreningens forårs-dagudflugt bliver i 
begyndelsen af juni til forskellige kunstnere i Nordsjælland. Sverre, som er lokalt kendt og 
Poul tager sig at denne tur.

Vi er stadig ved at undersøge muligt udstillingssted for medlemmernes egne værker. Pt undersøges 
Havartigården i Holte. Dette står Kim og Janne for.
Der er flere forslag til aktiviteter i efteråret: Anneberg kulturcenter i Nykøbing Sjælland, 
Cisternerne og Copenhagen Contemporary.
7.Ang. hjemmesiden: der mangler et par referater fra arrangementer.



8.Anbefalinger til egne udflugter: Dansk Arkitektur Center og Jørgen Leths film:  Music for black 
pigeons.
9. Næste bestyrelsesmøder: 19/4 kl 16 hos Kim og 14/9 kl 10 hos Claus.

Kh Inga


