Den 05.04.2019

REFERAT FRA ORDINÆRT GRUPPEMØDE
torsdag den 04.04.2019

1. Velkomst.
Helle bød velkommen til forårsmødet og den gode tid vi går i møde.
2. Fællessang.
3. Meddelelser fra bestyrelsen.
Det har været en travl tid for Helle og Alice. Alice har ikke på nuværende tid fået
adgang til banken, det tager tid på grund af den nye lov om person data og som
den nye kasserer funktion. Helle og Alice brugte en hel aften på kommunens nye
system omkring booking og har bestilt lokaler 1 år frem. Der er ikke kommet svar
tilbage omkring lokalebooking, men vi behøver ikke at være nervøse for lokale til
vores efterårsudstilling, den ligger fast og er 26.10-03.11. Teaterfolkene har fast
lokale i efterårsferien. Til vores efterårsudstilling har vi nu vores gæsteudstille på
plads, det bliver Hanne Doile, som er væver og vil vise sin smukke ting.
Åbningstalen vil vi spørge vores borgmester Christina Krzyrosiak Hansen om hun
kan og alternativ hvis ikke hun kan spørger vi formanden for Kultur- og
Fritidsudvalget Ole Hansen. Merete vil spørge borgmesteren. Musikken vil som
tidligere på vores efterårsudstilling blive Doxy Jazz. En stor glæde er, at Anni og
Vagn har arrangeret vores sommerudflugt som vil blive den 04.06. Helle vil sende
mail ud til medlemmerne i morgen. Vi kører fra Kulturkasernen kl. 8.30 og så går
turen til Nordsjælland, hvor vi skal se flere gallerier og sandskulpturer, der bliver tid
til havnen i Hundested, hvor der er små butikker og vi får en god frokost, der vil
blive budt på kaffe og hjemmebagte boller med ost/rullepølse undervejs. Prisen vil
være 280 kr. for medlemmer og 380 kr. for ikke medlemmer. Der er plads til 56
personer, så det vil være først til mølle princippet. Tak til Anni og Vagn.
Kunsthåndværkermarked vil blive den 24.-25.08. Kunsthåndværkermarked er nu
døbt Sensommermarked. Helle jeg skal hilse fra Birte Kjølbye som desværre

melder sig ud af Corona, har været glad for at være medlem og ville ellers ikke
komme i gang med at lave kunst. Birte vil selvfølgelig gerne se vores efterårsudstilling og begrunder også udmeldelsen med den lange køretur fra København.
Helle, Margot og Preben har åbnet et galleri og der er fernisering den 5.04 kl. 16.00.
Kunst i Pinsen er der plads til flere deltagere, der er nu 7 til at udstille i Cafeen. Der
er lavet tekst til folder. Bestyrelsen vil udskrive en konkurrence til nyt billede til vores
velkomstfolder til nye medlemmer. Der kan indsendes 1 foto forslag pr. medlem,
det sendes til Helle og bestyrelsen ser forslagene igennem. Det må gerne være et
kunstværk, men det må ikke bruges til efterårsudstillingen. Eventuelt kan kunstværket ses i pinsen udstillingen. Jonna rejste spørgsmålet om retningslinjer for
oplysninger om man måtte bruge navn og adresser på Facebook. Det må man ikke.
Hun havde googlet sit navn og set gamle billeder med hendes navn og adresse.
Helle, det kan vi jo ikke gøre noget ved, men vi overholder reglerne.
4. Facebook.
Majbritt kunne ikke komme i dag, men ville gerne have, at nogen sendte billeder
eller andet der foregår i Corona til hjemmesiden på Facebook. Hvis man ikke er på
Facebook kan man sende mail til Majbritt (gerne billeder taget på en telefon). Ny
medlemsliste er nu redigeret og den er ikke på vores hjemmeside, da der ikke må
være adresser tilgængelig. Alice noterede navne på de medlemmer der ønskede en
ny liste. Aase spurgte hvordan man kom ind på Facebook, det gøres ved at gå ind
kunstnergruppen Corona.
5. Runden.
Helle T. har været i Helsinge Geoart og set møbler og skulpturer lavet af gamle
trærødder. Man kan gå ind under Geoart. Karin har været på Louisiana og set Dea
Trier Møch skildringer af dagliglivet og Pipilotti temaer om krop, køn og
installationer meget spændende.
6. Kaffe.
7. Noget om kunst ! ? kom og find ud af hvad der ligger bag dette.
Merete havde lavet en kunstquiz. Der var 3 hold der dystede og det kom der meget
sjovt ud af. Holdende var udstyret med blokfløjte, klokke og grydelåg, hvor
holdende skulle markere når de kendte svarer på emnerne. Hold A vandt. Helle var
dommer.
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