Lillerød den 13. juni 2017

Referat fra Farvegladernes generalforsamling mandag d. 12.06.2017.

Dagsorden er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
Som dirigent blev valgt Christian Nyholm, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og
efterfølgende gav ordet til formand Jette Bøving for aflæggelse af beretning.
2. Aflæggelse af beretning. Formandens beretning ses sidst i referatet
Hilma spurgte om, der var tal på, hvor meget der blev solgt ved udstillinger udenfor Kirkehavegård. Emnet
blev diskuteret, men det er for stort et arbejde at holde styr på alle de forskellige udstillere og deres evt.
salg.
Mogens kom med et lille tip: ”Husk firmaerne køber kun små ting, når I udstiller”.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Robert Arp forelagde regnskabet, som blev godkendt med applaus, dog ønskede revisor Birgitte
Lundemann at indskærpe, at det er vigtigt, at alle husker bilag, når der skal refunderes udlæg.
4.

Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag.

5.

Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen består af:
Formand:
Jette Bøving
Kasserer:
Robert Arp
Annelise Berg, Pia Lykke, Carsten Funch og Christian Nyholm.

På valg var:

Annelise Berg, der modtog genvalg.
Carsten Funch, var ikke til stede, men havde ønsket genvalg.
Christian Nyholm, havde meddelt bestyrelsen, at han ønsker at trække sig.
Mogens Frandsen og Palle Lindegård Jørgensen ønskede at stille op.
Desværre var Palle syg, så Mogens blev valgt ved håndsoprækning.

7. Valg af revisor
Birgitte Lundemann, modtog genvalg.
8. Valg af revisorsuppleant
Tove Rasmussen, modtog ligeledes genvalg, var dog ikke til stede.
9. Eventuelt
Intet.
Herefter afsluttede Christian Nyholm generalforsamlingen.
Jette Bøving holdt en lille tale og takkede Christian for hans store arbejde i foreningen, især under 15 års jubilæet,
hvor det lykkedes at skaffe de mange sponsorer, hvis produkter vi alle kunne glæde os over.
Deltagerne på Kunstmarkedet har ikke alle fået indbydelsen til formødet, men det afholdes 1. august kl. 19.00 på
Spættevang 8, hos Jette og Robert.
Husk, der er Farvegladefest den 16. september 2017. I hører nærmere.
/AB
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Formandsberetning
Kunstmarkedet i Centerhallen den 20.- 21. august var endnu engang en succes med 15 motiverede deltagere, der
stillede op med de smukkeste, spændende boder. Desværre deltog jeg ikke sidste år, men Kunstmarkedet var
godt besøgt begge dage, og der er aldrig før blevet solgt så meget som dette år. Vi var også denne gang en del af
Allerød på Kryds og Tværs, og samarbejdet var helt fint, med god annoncering og omtale. Vi annoncerer jo også
selv og laver presseomtale, da vi syntes det er vigtigt at få Farvegladerne promoveret. Der er mange besøgende
der kommer hvert år, men også nye som har hørt hvor godt det er.
Som omtalt havde udstillerne havde et rigtig godt salg, især smykker, glas og keramik m.m. men der blev også
solgt billedkunst. Vi må erkende, at der er flest besøgende når vi udlodder gevinster, men sådan er det også alle
andre steder og folk bliver SÅ glade når de vinder noget.
Stemningen var som altid god, og udstillerne har givet udtryk for et godt samarbejde og at det i det hele taget er
sjovt og berigende at deltage, og dejligt at markedet er velbesøgt.
Der var underholdning af Grete Hermansen og det rytmiske kor Why Not
Vores medlemstal er pt. på 81 aktive medlemmer. Det bølger lidt frem og tilbage, nogle flytter væk og andre
flytter til.
Vores udstillinger på Kirkehavegård:
Kirkehavegård den16.09 – 25.09.2016, var udstillerne Birgitta Holst, Erik Starberg med malerier, Ulla SchouChristensen med foto, Annie Kjær med patchwork, Anne Merete Nielsen med stentøj og Gerd Zachariassen med
glas.
Åbningstalen blev holdt af undertegnede.
Der var 234 besøgende og solgt 19 enheder.

Åbningstider: lørdag 14-17, søndag 11-16, tirsdag til og med fredag 15 -18
Kirkehavegård den 25.11-4.12.2016, var udstillerne Birgit Gertsen, Lis Jacobsen, Birgit Andersson med malerier,
Palle Lindgaard-Jørgensen med foto, Bente Axholt med keramik og Unne Jensen med glas.
Åbningstalen blev holdt af undertegnede.
Der var 186 besøgende og solgt 69 enheder.
Åbningstid: lørdag fernisering 13-17, mandag lukket, andre dage 14-17, fredag 17-19.
Kirkehavegård den 20.- 29.01.2017, var udstillerne Govert Lund, Gerd Jessen, Birthe W. Beck med malerier,
Pernille Hølledig med smykker og keramiske borde og Liselotte Stumann med smykker.
Åbningstalen blev holdt af forfatter og bestyrelsesmedlem af Farvegladerne Christian Nyholm
Grete Hermansen stod for den musikalske underholdning.
Der var 407 besøgende og solgt 18 enheder.
Åbningstid: lørdag fernisering 13-17, mandag lukket, alle andre dage 14-17 undtaget fredag hvor åbningstiden var
14-19
Kirkehavegård den 10.- 19.3. 2017, var udstillerne Margrete W Frank, Tove Sheth, Lis Pedersen, og Sanne
Petersen med malerier, Lise Gram med Akinu design smykker og Bente Begstrup med sælskindstøj/ting
Åbningstalen blev holdt af Theodore Gbouable fra Kultur-og Idrætsudvalget og
underholdningen blev leveret af Jazz-duoen First Take.
Der var 367 besøgende og solgt 28 enheder.
Åbningstid: lørdag fernisering 13-17, mandag lukket, alle andre dage 14-17, undtaget fredag hvor der var åbent 14
– 19, sidste søndag 14-16.
Der kommer helt klart flest besøgende til ferniseringer og i week-end’s men eftermiddag/aftenåbning ser også ud
til at trække besøgende. Nogle besøgende har efterspurgt om vi en af dagene evt. kunne holde aftenåbent, og
nogle af aftenåbnet tiderne har givet besøgende andre ikke.
Det der betyder allermest er hvor aktive udstillerne er med invitationer.
Hvis der skal foregå en anden aktivitet på Kirkehavegård, eks. musikaften, er det en oplagt mulighed at tilbyde
lokalet og holde åbent.
Som det fremgår lever vi op til navnet FARVEGLADERNE. Det er meget varierede udstillinger vi har, og netop det
har vi fået mange positive tilbagemeldinger på.
Der er ingen tvivl om, at folk er opmærksomme på vores udstillinger og dermed vores eksistens.
Det skyldes ikke mindst at medlemmerne er blevet rigtig gode til at respektere, at det er kunstudstillinger og ikke
direkte salgsudstillinger.
Men alligevel er det fortsat vigtigt at pointere, at evt. salg og salgsdisk skal foregå i forrum til udstillingslokalet.
Hvis I evt. ønsker materiale om jer selv lagt frem, skal det være på et fællesbord.
Mange vil gerne udstille på Kirkehavegård, og vil naturligvis også gerne have besøg. En opfordring kan ikke gøres
for tit, til at I møder op, hvis I kan, til hinandens udstillinger !!!!
Jeg ved, at alle bestræber sig på at have et godt teamarbejde til udstillingerne, og det betyder rigtig meget, at alle
er aktive og tager del i opgaverne ved jeres udstillinger. Tovholdernes største opgave er at koordinere og
uddelegere (som også står i udstillingsbetingelserne).

Vi kan stadig se, at det kniber med at få læst udstillingsbetingelserne og listen med opgaver til udstillingerne,
selvom vi har prøvet at forenkle dem. Det er MEGET vigtigt at de bliver læst og det vil vi meget gerne ønske at I

bliver bedre til, og at den enkelte gruppe sørger for at alle får set dem godt igennem så I dermed husker det hele
!!!!
Eks: noget med podier - de skal jo sættes ordentlig på plads, noget med ophæng , nogle er afkortet ? Nu er der
indkøbt, 2 meget dyre moment-skruetrækkere, så der ikke kan strammes for meget om ophængs-snorene. Alt
skal lægges i de dertil indrettede kasser og på samme måde som der står udenpå kasserne ! Fremover vil der blive
udleveret kasser med 20 ophæng til hver udstiller på væggen, som den enkelte har ansvar for.
Vi fortsætter med bestyrelses- beslutningen o at deltagelse til udstilling på Kirkehavegård er kr. 100.- pr. person
og kr.100.- i depositum. Udstillingsgebyret dækker almindelig slitage ved brug. Hvis ting forsvinder eller decideret
ødelægges bliver udstillerne krævet betaling derfor. Vi har også indkøbt maling til podierne, så de løbende kan
blive malet og stå pæne til udstillingerne. Det er udstillerne der maler, hvis de synes de trænger.
Det er heldigvis blevet meget bedre med at overholde, at man ABSOLUT ikke må tage noget som helst væk fra
udstillingen før EFTER sluttidspunkt. Og det ser også ud til, at man får afsluttet udstillingen uden alt for meget jag,
så tingene bliver lagt ordentlig på plads. Sæt evt. 1 time ekstra af efter udstillingens sluttidspunkt til dette.
Farveglade-princippet med at udstillerne sammensættes på kryds og tværs for at få et større kendskab til - og
inspiration af andre medlemmer, er meget vigtigt og hele grundtanken i Farvegladerne.
Samtidig bliver de enkelte medlemmer tilbudt udstillingsplads efter retfærdighed i forhold til sidste
udstillingsdato. Ingen bliver sprunget over, medmindre de selv vil.
Men alt i alt er I gode til at skabe en god atmosfære og I gør jer umage med at lave flotte og spændende
udstillinger.
Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder, samt holdt mailkontakt om forskellige emner.
En god aktiv bestyrelse er guld værd. Tak for det. Også tak til vores webmaster som også virker som sekretær.
I Fru Lunds hus, ved Musikskolen, har vi vores værksted, og dem der er blevet introduceret for brugen af
faciliteterne, har mulighed for at benytte stedet.
Desværre bliver værkstedet stadig ikke benyttet af mange Farveglademedlemmer.
Det ser ikke ud til at vi kan få vores egne lokaler, men må ”nøjes” med Billedskolens, som vi er i nu. Men hvis der
ikke er flere der benytter lokalet end nu, er det vist heller ikke rimeligt.
Vores udstillings steder: Allerød bio, Revisionsfirmaet Dansk Revision i Hillerød, Allerød park, Lillerødhallerne og
Heimdal på Frederiksberg samt muligvis også Orbicon når de flytter til Tåstrup. Der er også mulighed for at
udstille hos lægerne på Tingvej, henvendelse til Merete Rysgaard.
På Allerød Bibliotek kan man udstille i den store sal, hvis man selv henvender sig til Biblioteket
De respektive tovholdere Annelise, Berg, Pia Lykke, Anne Rechenbach og Jette Bøving vil fortælle om hvordan det
går.
Vores webmaster Hanne Funch står for vores hjemmeside og skal orienteres om diverse opdateringer. Vi vil bede
jer gøre det gennem os (Jette og Robert). Det er, som bekendt også frivilligt arbejde, så ændringer m.v. bliver
udført når der er tid til det.

Det har endnu engang været et rigtig godt Farveglade år. Vi er respekteret og anerkendt, og det er bestemt jeres
fortjeneste og helt klart på grund af de flotte og varierede udstillinger.
Der er oprettet et Brugerråd vedr. Centerhallen og Kirkehavegård. Jeg er med i dette brugerråd, som bl.a. skal
være med til kontrollere udnyttelsen af begge steder. Brugerrådet har fået et beløb på kr. 10.000.- til rådighed.
For at bevare Kirkehavegård og Centerhallen er det fortsat vigtigt, at vi dokumenterer et behov.

Derfor vil vi satse på, at alle udstillinger holder åbent alle ugens dage, undtagen mandag, som er lukkedag på
mange udstillingssteder.
Farvegladerne er meget glade for, at vi har mulighed for at udstille på så flot et sted som Kirkehavegård og så kun
betale kr. 100.-, annoncering og forplejning ved egen udstilling og selvfølgelig kontingentet.
Mit ønske for fremtiden er, at alt dette må fortsætte, og bringe inspiration og glæde til alle.
Farvegladerne var på besøg hos Keramiker Allan Hytholm den 4. juni. Allan fortalte om processes i hans arbejder
og hans frue Aud havde lavet hjemmebag til kaffe/the.
Der var ikke mange deltagere, men de fremmødte havde en god oplevelse.

Jette Bøving, juni 2017.
Fremtiden:
Kunstmarkedet finder sted den 19. -20. august, med opstilling den 18.08, 16 medlemmer har meldt sig. Det er her
du kan lave en markedsbod og få vist hele dit potentiale indenfor din kunst. Som et nyt tiltag er det muligt for
Farveglademedlemmer at være med til at male et STORT fællesmaleri, også selvom man ikke deltager i
Kunstmarkedet.
Bestyrelsen har fået etableret et malerkursus, som skal finde sted den 7. september 2017. Der blev hurtigt fyldt
op.
Bestyrelsen har ligeledes forsøgt at udbyde et ler-croquis kursus, men der blev ikke nok tilmeldte, så det er aflyst.
Bestyrelsen arbejder med at udbyde en kunsttur, hvor vi skal besøge nogle Gallerier og evt. kunstnere. Er der
interesse for det ?
Det er stadig ikke det letteste at få udstillere til vores forskellige rigtig gode udstillingssteder.
Alle medlemmer kan til enhver tid, selv melde sig til de kontaktpersoner, der tager sig af de forskellige
udstillingssteder.
Tordenskjolds soldater ”lever stadig”;) - kom ud af busken og meld dig til.
Vi har tænkt tanken, at det måske kunne være en god ide at holde et ”fyraftensmøde” f.eks i november, på
værkstedet. Dette for at få mødt hinanden undervejs, og evt. få gode ideer til aktiviteter og andet. Den tanke
tænker vi stadig.
Vi har også tænkt tanken at få lavet en permanent PowerPointShow om Farvegladerne, til Allerød Bio, som kan
bruges til at reklamere for udstillingerne.
Det er så godt som ok.
Fest:
Den 16. september 2017
I får nærmere besked, men reserver datoen.

