Den 03.05.2018

REFERAT FRA ORDINÆRT GRUPPEMØDE
torsdag den 03.05.2018

1. Velkomst.
Helle bød velkommen til de fremmødte medlemmer hvor det nu er det sidste
gruppemøde inden sommerferien. Vores næste gruppemøde er 06.09. Paletten og
Krukken vil været lukket i juli måned, men juni og august vil være de være åbent. Til
det næste gruppemøde vil der være plakatkonkurrence og regler og betingelser vil
blive udsendt senere. .
2. Fællessang.
3. Meddelelser fra bestyrelsen.
Alle stande til Kunsthåndværkermarked er stort set besat der er kun 2 ledige
pladser tilbage. Næste Fredags Cafe er 25.05. hvor man kan få en kop kaffe med
brød og man må gerne tage pårørende med. Cafeen åbner kl.14.00 men flere
kommer først kl. 15.00. Vores lokaleønsker er nu på er på plads, vi har fået de
samme dage som tidligere. Krukken mandag og tirsdag samt vores mødedage. Der
er planlagt malerweekend 01-02.09. 2018, 06.-07.10.2018, 02-03.0.2.2019,
09-10.03.2019. Foreningen kan godt give et tilskud hvis nogen kender en der kunne
komme og give et foredrag eller evt. andet. Lilli, der er nu ny medlemsliste, flere på
mødet ville have en og blev noteret, Lilli mailer til medlemmer. Vi er nu 44
medlemmer. På vores sidste møde havde vi fremme, at Karlo skulle komme og
demonstrere en hjertestarter. Karlo kunne desværre ikke komme i dag men vil
komme på et senere gruppemøde.. Ellen Margrethe et tidligere medlem er død efter
længere tids sygdom. Ellen Margrethe var den der lavede de store billeder vi havde
på muren i gården ind til teatersalen. Jonna tegnede dem op, så de blev nogle
meget store billeder, de pyntede i lang tid på Kulturkasernens mur. Merete og Helle
skal til kasernerådsmøde på onsdag, hvor dagsorden er status for Mikkels arbejde,

samt afklaring hvad der fremover skal ske. HAD`s står også på spring for at få mere
indflydelse på teaterområdet. Men der er det jo vigtigt at andre der også bruger
kulturkaserne får indflydelse, så det er vigtigt at Corona deltager i mødet. Lilli ville
gerne at man på mødet kunne efterlyse en ekstra parkerings plads for handicappede ved trappen ind til Paletten. Mikkel fratræder 01.10. Bjarne er syg og har
været på nedsat tid, og Helle har set, at der skal ansættes en seniorarbejder. Helle
T. har hørt, at man fra kommune gerne vil have kunst i byen. Helle H. men det er for
professionelle kunster og ikke amatører.
4. Runden.
Jette havde taget 5 malerier med som hun gerne ville vise os. Hun fortalte hvordan
hun var blevet inspireret og ligesom havde en dialog med billede. Fortalte også at
hun selv lavede rammerne til billederne. Jonna har fået 1000 kr. til børn der maler i
juni måned de maler 2 dage. Det er piger i alderen 9-14 år. Helle T., hvad tid er det
når vi skal udstille i cafeen den 22.05. Det er kl.9.30. Merete kom med forslag til en
pinse, hvor man kunne have flere billeder til den samme pris. Et forslag man evt.
kunne tage op en anden pinse.
5. Kaffepause.
6. Brainstorming hvilke emner ønsker medlemmerne på gruppemøderne fremover.
Der er brug for emner. En på papir lap blev lagt på bordene og medlemmerne skrev
flere gode forslag ned. Poul kom med et forslag, man godt kunne betale 50 kr. til et
foredrag og betale for kaffen gratis, det kunne også medvirke at flere kom og at
man ikke stod med en foredragsholder, og der så ikke kom så mange. Af forslag var
der: Jette, Parafrase over et antikt billede. Merete, alle kunne evt. tage et på nettet
og printet det ud. Pehr fortalte, Betsy havde tidligere lavet er oplæg om dette. Lilli
kom med portrætmaling. Karen Due havde været på kursus i portrætmaling, hvor
man fik 20 minutter og så skulle male det færdigt. Der var forinden taget stilling til
hvad farver man skulle bruge. Det blev et godt maleri. Karen viste hendes maleri fra
dette kursus. Jonna, maling efter nøgen model, male på gamle vaser, urtepotter
med akryl, ting man kunne sælge i butikken. Et andet forslag var, at Bente fra
Billedskolen kunne undervise i portrætmaling en malerweekend. Majbritt fortalte
hun havde været på kursus vedr. farver og teknikker og i collage. De havde givet
150 kr. for 3 timer. Underviser var Charlotte Skåning. Majbritt vil gerne tage kontakt
til hende hvis dette var noget. Besøg på Sølyst i Jyderup. Merete, små Rya lapper
der hækles og sys sammen til et tæppe. Kontakt til andre foreninger hvad laver de.
Flere havde skrevet portrætter, som tages op. Komposition, hvad vægter man ved
et godt billede. Jonna, vi kunne starte med at drikke kaffe, og så gå over til nogle af
de ting man ville lave, så man havde mere tid, end hvis det kom senere på mødet.
Forslag, fortælle hvad var det der gjorde, at man kom i gang med at male og vise
nogle af de første ting og så senere se udviklingen. Det kunne være et medlem der

fortalte herom. Lilli, tage hjem hos hinanden, hvor foreningen kunne give brød og
kaffe. Jonna er der nogen der vil udstille på Elisabeth Center efter mig. Mona vil
gerne udstille fra den 01.07.-31.08.
7. Evt.
Intet herunder.
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