Lillerød d. 17.06.2018
Referat af generalforsamlingen tirsdag d. 12.06.2018 på Kirkehavegård
1. Valg af dirigent: Robert
2. Aflæggelse af formandens beretning:
”Kunstmarkedet i Centerhallen den 18.- 20. august var endnu engang en succes med 16 motiverede deltagere der
stillede op med de smukkeste, spændende boder. 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.
Bestyrelsen havde besluttet at Farveglademedlemmer skulle male 2 store fællesmalerier de to
Kunstmarkedsdage. Det var alle medlemmer af Farvegladerne der kunne komme og male, men det var nu mest
dem der havde boder, der gjorde det. Carsten Funch var supervisor på malerierne, og det blev to helt fantastiske
malerier. Vi har i bestyrelsen talt om, at de på en eller anden måde skal udloddes i forbindelsen med vores 20 års
jubilæum i 2020.
Der var, som altid et rigtig godt salg, især smykker, glas, keramik, vævede sager og sager i sælskind, 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 83 aktive medlemmer. Det bølger lidt frem og tilbage, nogle flytter væk og andre
flytter til.
Vores udstillinger på Kirkehavegård:
Kirkehavegård den15.09 – 24.09.2017, udstillerne var: Janne Sury, Kirsten Kam, Lise Pape Magtengaard med
malerier og Carsten Funch, Mogens Frandsen med Stenskulpturer.
Janne Sury holdt åbningstalen.
Der var 364 besøgende og solgt 8 enheder.
Åbningstider: Fernisering fredag kl. 19-21, lørdag og søndag 14-17, tirsdag til og med torsdag 15 -17, fredag 15-18
Kirkehavegård den 26.11-3.12.2016, var udstillerne: Jette Rask, Winni Gredsted, Annikki Mørkeberg, Birgit Steen
med malerier, Hilma Nielsen med keramik/skulpturer og Olaug Stornes med glaskunst.
Åbningstalen blev holdt af undertegnede.
Der var 180 besøgende og solgt 51 enheder.
Åbningstid: søndag fernisering 14-17, mandag lukket, andre dage 14-17.
Det var en udstilling med problemer, da forvaltningen havde rodet i bookningerne og udlejet begge sale på
Kirkehavegård til et bryllup, selvom vi havde booket det 3 år før. Det kostede megen forhandling frem og tilbage,
både med forvaltningen og brudeparret, og heldigvis var Farveglademedlemmerne også, endog, meget
imødekommende. I den ene sal kunne malerierne hænges op der hvor der ikke skulle danses, der blev bestilt
tidlig morgenrengøring og keramik, smykker kunne først sættes op søndag. Det håber vi aldrig sker igen.
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Kirkehavegård den 19.- 28.01.2018, var udstillerne: Luna Panduro, Mette Hoppensach Sommer, Elsebeth Holm
Kristensen med malerier, Palle Lindgaard- Jørgensen med helt speciel fotokunst, Bente Begtrup med arbejder i
sælskind, og Pia Lykke med glaskunst.
Der var 407 besøgende og solgt 36 enheder.
Åbningstid: lørdag fernisering 13-17, søndag 14-17, mandag lukket, tirsdag-torsdag 14-17 fredag 14-18 og sidste
søndag 13-16.
Kirkehavegård den 9.03- 18.03. 2018, var udstillerne: Anita Franck Sørensen, Birgit Andersson, Kirsten Hyrup, Ulla
Bjerregaard med malerier, Lise Gram med smykker og Ruth Schnoor med glaskunst.
Åbningstalen blev holdt af tidligere Borgmester Jørgen Johansen
Der var 352 besøgende og solgt 13 enheder.
Åbningstid: lørdag fernisering 14-17, mandag lukket, tirsdag til fredag 14-17, lørdag- søndag 10-17.
Der kommer helt klart flest besøgende til ferniseringer og i weekends inklusive fredage, men
eftermiddag/aftenåbning ser også ud til at trække besøgende. Besøgsstatistikkerne viser at der er pænt besøg de
øvrige dage, svingende fra 2 – 27 personer pr. dag, flest onsdag/torsdag.
Det der er helt afgørende 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, det har ikke rigtigt været aktuelt.
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: podierne skal sættes ordentlig på plads, ophængene skal tælles og lægges som modtaget i æskerne, (aldrig
afkortet!!). Der er indkøbt, 2 meget dyre moment-skruetrækkere, så der ikke kan strammes for meget om
ophængs-snorene. 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 om at deltagelse til udstilling på Kirkehavegård er kr. 100.- pr. person
og kr.100.- i depositum. Udstillingsgebyret dækker almindelig slidtage 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,
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så tingene bliver lagt ordentlig på plads. Sæt evt. 1 time ekstra af efter udstillingens sluttidspunkt til dette. Nogle
har aftalt at spise fælles efter udstillingen!
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 1 bestyrelsesmøde, 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.
I øvrigt har Byrådet raslet med sablerne igen, og nogle vil have huset revet ned. Den polemik har jeg deltaget i,
dels ved tale og dels ved læserbreve, som også er sendt til politikerne.
Det er et Kulturelt bevaringsværdigt hus.
Farvegladerne afholdt malerkursus her den 7. oktober, kl. 10-15, med underviser Marianne Martins, som selv er
kunstmaler. Der var 7 deltagere, som gav udtryk for et godt og spændende kursus.
Vores udstillings steder: Allerød bio, Revisionsfirmaet Dansk Revision i Hillerød, Allerød park, Lillerødhallerne.
ORBICON er flyttet til Tåstrup og nogle har udstillet der allerede, de har indkøbt podier, så også ”gulv”-udstillere
kan komme til at udstille.. Der er også mulighed for at udstille hos lægerne på Tingvej, henvendelse til lægehuset.
På Allerød Bibliotek kan man udstille i den store sal, hvis man selv henvender sig til Biblioteket
De respektive tovholdere Annelise, Berg, Pia Lykke 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.
Der er kommet nye regler vedr. personlige oplysninger, og det er vi ved at få ordnet, således at adresselisten på
websiden kun kan ses af medlemmer med kode. Mails er også anonyme.
Det har endnu engang været et rigtig godt Farveglade år.
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,
som er brugt i dette år. (bl.a. service i Centerhallen, bedre mikrofoner).
For at bevare Kirkehavegård og Centerhallen er det fortsat vigtigt, at vi dokumenterer et behov.
Derfor vil vi fortsat 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.
Fremtiden:
Kunstmarkedet finder sted den 18. -19. august, med opstilling den 17.08, 16 medlemmer har meldt sig. Det er her
du kan lave en markedsbod og få vist hele dit potentiale indenfor din kunst. Igen er det muligt for
3

Farveglademedlemmer at være med til at male 2 store fællesmalerier, også selvom man ikke deltager i
Kunstmarkedet.
Hvis der er interesse vil bestyrelsen gerne forsøge at udbyde et malerkursus. Hvis nogle har forslag til underviser,
modtages det gerne.
Andre aktiviteter kunne være fælles malerdage, kursus i ler/foto/glas el. andet. Evt. med underviser fra
Farveglademedlemmer. Kunstbesøg til andre kunstnere.
Alt kan lade sig gøre, der skal bare være nogle initiativtagere og så selvfølgelig deltagere.
Vedr. udstillingssteder:
Indtil videre tages der ikke flere udstillingssteder ind, da det ikke er det letteste at få medlemmerne til at melde
sig, selvom de steder vi har, er rigtig gode.
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.
Der er blevet lavet et permanent PowerPointShow om Farvegladerne til Allerød Bio, som kan ses før
reklamefilmene inden forestillingerne i Bio.
Fest:
Den 22. september 2018
I får nærmere besked, men reserver datoen.
/Jette Bøving, juni 2018”.
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Spørgsmål og kommentarer til beretningen:
- Man skal have udstillet andre steder, inden man kan udstille på Kirkehavegaard
- Soldis vil gerne hjælpe medlemmerne med at etablere hjemmesider
- Opfordring til at lægge udstillinger samtidig med Allerød kunstforening, men vi kan ikke få lokalerne
præcis, som vi vil
- Forslag om en croquisseance
- De øvrige udstillingssteder: Det er svært at få nogen til at udstille i biografen. Henvend jer til Annelise
Berg. Lillerødhallen styres af Pia Lykke og her kan det også være svært at få folk til at udstille. Dansk
Revision har gode lokaler til malerier. Meld jer til Jette Bøving. Orbicon er rykket til Taastrup og her
kan både udstilles malerier og skulpturer. De har indkøbt podier. Dansk Revision, Allerød Park og
Orbicon: henvendelse til Jette Bøving. Hvis men ønsker at udstille på Tingstedet eller Allerød
biblioteket, skal man selv henvende sig til stedet.
- Hjemmesiden er åben for alle. Medlemslisten er taget af hjemmesiden. Den kommer på, når vi har
fået sat kode på, så det kun er medlemmer, der kan logge ind og se kontaktoplysningerne.
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Bilag uddeles på mødet, fremlægges af kassereren og godkendes af forsamlingen.
Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, som er på 200 kr. årligt
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen består af:
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Formand:
Jette Bøving.
Kasserer:
Robert Arp.
Næstformand:Annelise Berg.
Pia Lykke.
Carsten Funch.
Mogens Frandsen.
På valg er:
Jette Bøving, modtager genvalg
Robert Arp, modtager genvalg
Pia Lykke, modtager genvalg
Den samlede bestyrelse genvælges.
7. Valg af revisor.
Birgitte Lundemann, modtager genvalg. Genvælges
8. Valg af revisorsuppleant.
Elsebeth Holm Christensen stiller op og bliver valgt.
9. Eventuelt
- Værkstedet ved Musikskolen: Vi har lokalet sammen med Billedskolen. Der er ofte ledigt om aftenen.
Man skal have en kode for at komme ind. Jette og Annelise viser gerne, hvordan man bruger stedet.
- Der har været en del møder med Brugerrådet, hvor man taler om, at der mangler nogen til at holde
og passe på Kirkehavegaard. Der har været møde med forvaltningen om, hvordan foreningerne kan
komme til at arbejde sammen. Det er et problem at sportsforeningerne fylder så meget i kommunen.
Det er vanskeligt at komme igennem med andet.
- Møde på biblioteket om nye tiltag i kommunen. Fx er der ansat en person, som skal få ting til at ske i
bymidten, galleri og andre initiativer.
- Møde på Rådhuset om ønsker ift fremtiden. Spændende at være der, gode ideer og progressive
forslag, som fx gik på ønsket om mere kultur, ikke kun sport, - læs fodbold.
- Der er lukket for tilgang til Kunstmarkedet i år. Hver tilmeldte får en bod og kan sælge sine ting derfra.
- Farvegladerne er en del af Allerød på X og tværs. Aktiv fritid, 18. august, samtidig med
kunstmarkedet.
- Jette Bøving vil gerne fortsætte som formand, men stopper i forbindelse med foreningens 20 års
jubilæum, Robert Arp ligeså.

/ Hanne Staugaard
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