
Generalforsamling i Hammel Kunstforening 20/1 - 2015 

Afholdt i Sparekassen Kronjyllands lokaler Frankrigsvej 11, 8450 Hammel. 

Mødet blev indledt med foredrag af Hans Christian Hauge der udstiller i 

kunstforenings lokaler i Inside i maj/juni i år.  

Trods lidt tekniske problemer lykkedes det at få et rigtig spændende foredrag af 

denne vor lokale ”Rembrandt” fra Farre.  

Herefter fulgte selve generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent: 

Palle Elholm blev enstemmigt valgt. 

2. Beretning om foreningens virke i det forgangne år ved formanden Lene 

Fogtmann med følgende ”overskrifter”: 

2014 havde i alt 7 udstillinger i vort galleri i Inside.  

Vi startede med Inge Hedegaard fra Mols. Herefter Per Tjørnild der både er 

maler, laver skulpturer og er musiker.  

Så fulgte Sarah Høj fra Galleri Art Expo i Hørning. Hendes galleri er (også) 

værd at besøge. 

Sidste udstilling før sommerferien var Hanne Hartlev. Kommune lokal 

kunstner.  

I august/september udstillede Vibeke Fredensvang også fra Mols med 48 

meget forskellige billeder.  

I oktober kom så udstillingen 8450 med 17 lokale kunstnere og kæmpe 

fernisering med mere end 100 gæster og åbningstale af borgmesteren. 

Desværre endte denne udstilling uheldigt, da noget kommunikation gik galt 

mellem Kunstforeningen, restauranten i Inside og kunstneren, da 

restauranten skulle bruge gallerilokalet og nedtog Kaj Nielsens kunstværk 

uden at oplyse det.   

Kunstforeningen beklager meget denne hændelse, men lover at der bliver 

8450 udstilling igen til næste år.  

I november/december kunne man se en kopi af Erik Hagens vægmalerier fra 

Esbjerg med en 140 kvm stor samtidshistorie kaldet Esbjerg Evangeliet med 



referencer til bibelen. Kunstforeneingen havde ikke noget med denne 

udstilling at gøre.  

 

Sidst havde vi hængt årets indkøbte værker op, som også kan ses på 

hjemmesiden.  

 

På hjemmesiden kan også ses årsberetninger fra de sidste 4 år mm. 

Tak til Karsten Højlund for hjælp til teknik, hjemmeside mm. 

 

Husk at meddele kunstforeningen hvis I skifter e mail adresse! 

 

Kunstforeningen har ca. 90 medlemmer, og det har vist sig svært at forøge 

dette medlemstal.  

 

Der satses fra kunstforeningens side på forskelligartet kunst, hvor noget 

måske er mere kunst end andet, men vi vil også gerne medvirke til at hjælpe 

nye og lokale kunstnere på vej.   

 

Vi ser frem til ny udstilling med H. C. Hauge der laver helt anderledes billeder. 

Det bliver en meget spændende udstilling. 

 

Glæd jer også til en fotoudstilling og senere på året forventes en kombination 

af udstilling, mad og musik med Peter Viskinde.  

 

Vi opfordrer jer medlemmer ved bordene til at komme med gode forslag og 

ønsker om hvad man kunne tænke sig, og lad gerne kunstforeningen det vide.  

 

Tak for samarbejdet i bestyrelsen der er den samme som sidste år, tak til 

ordstyreren Palle Elholm som dirigent og auktionarius, samt tak til 

Sparekassen for lån af lokaler og beværtning på fornemste vis samt ikke 

mindst tak til medlemmerne for ”lang og tro tjeneste” og for at møde op til 

generalforsamlingen og gøre det til en hyggelig aften.  

 



 

3. Regnskab ved Susanne Friis Madsen 

Der er pt 82 medlemmer. 

Indtægterne var på kr 30.236,-  

Udgifterne på kr 28.627,50 

Resultat 2014 kr 1.609,22 der overføres til næste år. 

Beholdning kr 6.559,41 

Regnskabet blev godkendt.  

 

4. Indkomne forslag. 

Der var ingen forslag kommet.  

 

5. Fastsættelse af kontingent.  

Der var enkelte der talte om forhøjelse, men formanden mente ikke det var 

relevant, da andre tilsvarende foreninger ligger i samme eller lavere niveau. 

Der er mulighed for at søge støtte via fonde, hvilket gør at foreningen klarer 

sig. 

Kontingentet fortsætter uændret med kr 300,-  

 

6. Valg til bestyrelsen. 

Dorthe Blume og Gurli Bay Mortensen var på valg og blev genvalgt.  

 

7. Valg af suppleanter og revisor. 

Der var ingen på valg.  

 

8. Eventuelt. 

Der var ingen forslag herunder.  

 

22/1-15 JB 

 

 


