Holbæk den 8. februar 2015

REFERAT FRA ORDINÆRT GRUPPEMØDE DEN 5.2.2015
1. Fællessang
2. Velkomst
Efter fællessang bød Helle velkommen til 2 nye medlemmer, Lisbeth og Dorte, og
øvrige fremmødte.
3. Meddelser fra forretningsudvalget v/Helle.
Sidste Fredagscafe var tyndt repræsenteret, kun Helle fra Corona. Inger Skovlunds
billeder i cafeen, der er nu solgt 7 billeder for 950 kr. i alt. Næste Fredagscafe er
27.02. og man er velkommen til at møde op, også med pårørende. Cafeen har
åbent fra 14.00-17.00, kaffe og kage er gratis. Torsdagsmaling i Paletten fra kl.
18.30-?,: Tovholder er Jytte Steffensen. En seddel blev lagt ud på mødet for
tilmelding. En mail vil blive sendt, så medlemmerne kan se, hvem der maler de
dage, og kan sætte sig på til efterfølgende torsdage. Man kan også lave andre ting
end at male, det kan være keramik, eller anden kunst. Hvis vi skal lave noget i ler,
kan vi få det brændt i keramikovnen, der må blot ikke masseproduceres. Det aftales
med Pehr, som kender ovnen, når der skal brændes. Alle i Corona kan bruge
ovnen.
Fejlagtig besked kommet ud om, at Paletten holder lukket i uge 7, på grund af
maling. Der er åbent i uge 7. Paletten skal først males til sommer. Men mødelokale
og kontor males nu. Malerweekend 07.03-08.03 begge dage fra kl. 10.00-16.00:
Seddel blev lagt på mødet for tilmelding. Lilli er tovholder. Man tager kaffe og
forplejning med til Malerweekenden. Se på hjemmesiden vedr. visning af brug af
tempera og Gesso til at gøre farverne mere intense. Kunst i Pinsen: Mikkel vil
komme med besked sidst i februar. Vi vil holde åben i Pinsen i Cafeen, som vi
plejer, en blanket for tilmelding bliver lagt frem sidst på måneden. Kommunens
gebyr for Pinseruten er 800 kr. for en gruppe, som deles ud på de enkelte personer.
Prisen dækker også reklame i Pinserutens folder. Kommunen planlægger store
projekter i pinsen de næste 3 år, vi har påtalt, at det er et dårligt tidspunkt for
projektet og Pinseruten. Visionsmøde på Kulturkasernen den 25.2. kl. 18.30 i
Cafeen: Alle er velkomne, man kan høre om fremtidsplaner og nye love for stedet
og evt. opponere mod. Man kan selv komme med ideer. På mødet fås en sandwich.

Helle var nede at se Æglagerets medlemsudstilling , var glad for at flere Corona
medlemmer havde udstillet. May fik solgt et billede og Lill fik solgt en figur. Lilli: Det
er stadig tid at skifte billeder i hjemmesidens Galleri. Man må gerne indsende 4
billeder på 1/2 megabyte svarende til 500 kilobyte til Lilli. De, der kun har sendt 3
nu, er velkommen til at sende et til. Lilli fortalte, at hvis man åbner filen i Microsoft
Word Office, kan man ved klik på redigering, komprimere billederne ned til ca. 500
kilobyte som dokument, ikke e-mailstørrelse, det kan Lilli ikke arbejde med. Lisbeth
Kofoed spurgte, om Lilli kunne modtage billederne på et USB stik, aflevere det på et
møde eller sende det. Det kan godt lade sig gøre. Lill tilbød at tage billeder af
malerierne, for dem der ikke kan. Det kunne f.eks. være en mandag, hvor Lill kan.
Lilli har tilmeldt sig til Mononets Webinar den 25. feb, hvor man kan stille forberedte
spørgsmål og få telefonisk svar i 45 min. Lilli bad interresserede at se hjemmesiden
fra Kunstforeningen Ravnen (slå det op på google), hvordan de har løst deres
Galleri, som hun synes er godt. Ravnen har 1 billede for hver kunstner med navn
på, man klikker på det og op kommer hjemmesiden på kunstneren, hvor der
fortælles om denne samt visning af 10 af kunstnerens værker. Helle: Det er vigtigt
at billederne til Galleriet fornys, så det ikke blot er de gamle, der ses hele tiden.
Generalforsamling torsdag den 5. marts (i næste måned), der skal vælges 7
personer til en ny bestyrelse, 4 personer for 2 år og 3 for 1 år. Formand og kasserer
må ikke være på valg samtidig. Helle: Vores forening er 38 år, så vi skal tænke os
godt om, hvem der kunne indgå i bestyrelsen, så vi kan fortsætte den gode forening
Corona altid har været, og håber at flere har lyst til at fortsætte det gode arbejde.
Forslag til Generalforsamling sendes til Karin: kateno@mail.tele.dk
4. Spørgeskemaundersøgelsen.
Helle har læst skemaerne på flyrejsen og har lavet en konklusion på det. Ikke ret
meget nyt. Ved gruppemøde ønskes mere indflydelse. Nogle svarer, at de ønsker
gruppemøderne på flere forskellige dage. Dette kan ikke lade sig gøre, da vi booker
lokalet et år frem i tiden. Nye medlemmer har svaret, at de ikke kan svare på
spørgsmålene, da de er nye. Der efterspørges udflugt til kunstudstillinger, som
kunne ske i egen bil. Foredrag var også ønskeligt. Det vil Corona gerne sørge for,
blot det ikke er for dyrt. Det har vi i øvrigt altid haft. Så hvis nogen kender nogen, så
kom frem med det. Udflugt til kunstudstillinger i egen bil ønskes. Corona har meldt
ud, at der er planlagt en udflugt i egen bil til Cornerudstillingen på Sophienholm i
Lyngby torsdag den 19. februar. Der er lagt en seddel på mødet for tilmelding med
navn og oplysning om, hvem der kan køre og tage nogen med. Efter mødet kan
tilmeldes til Helle. Vi kører fra Kulturkasernen kl. 11.00 Kurser/undervisning som
også var ønsket, må for ske for egen betaling. Corona er ikke noget
undervisningssted, men vil gerne publicere det til medlemmerne, men ikke stå for
det. Der var også efterlyst referat fra bestyrelsesmøder. Dette kan ikke
imødekommes, det kræver mere tid, og ting der bliver besluttet kommer jo frem på
gruppemøderne og i referaterne fra gruppemøderne alligevel. Alt i alt er de fleste

tilfredse med at male og udstille og også med den feed back, man giver hinanden
ved Malerweekenden.
5. Udflugten er aftalt til den 09.05. Anita og Pehr står for arrangementet. Turen vil i år
gå til Nordsjælland, hvor vi besøger museer og gallerier m.m. Der er ikke endnu
kommet brochurer for foråret, men mere om programmet senere. Turen starter
kl.09.00 fra Kasernen og slutter samme sted kl. 18.00. Der vil blive arrangeret
fælles frokost. Alle betaler selv for frokost, drikkevarer, kaffe/ the og indgangsbillet
til forskellige seværdigheder. Ægtefælle/gæst kan deltage mod at betale 100 kr.
som tilskud til kørselsudgifter. Tilmelding kan ske på fremlagt liste på mødet eller på
tlf: 59430780/22373950 (ANITA) eller tlf.: 53564225 (PEHR). Deres mailadresser
kan også anvendes. Anita: anitahansen101@gmail.com og
Pehr: straussmalling@hotmail.dk. Tilmelding senest 05.03. (generalforsamling).
Håber på stor tilmelding.
6. Afstemning om hvilket emne, vi skal have på fællesudstilling i cafèen
august/september. Alle kan komme med et forslag, emnet med flest stemmer
vinder.
Forslag om emner: Holbæk, Nærhed og fravær, Lys og mørke, Utopia, Kong Vinter,
Fugle og fisk, Løvfald, Genbrug, Frøperspektiv, Sommer, Ensomhed, Overflod, De
Fire Årstider. Ved skriftlig afstemning var det Fugl og Fisk, der vandt. Krav til
udstillingen i cafèen er, at billedet ikke må være mere end maks 80 x 60 cm, gerne
mindre og kun 1 billede for hvert medlem. Der vil komme besked, når der skal
hænges op i cafeen.
7. Runden.
Bodil viste et vægophæng vævet af videostrimler og med værktøjer sat på
ophænget. Dorte viste genbrug af cowboybukser, en taske med lange stof strimler
af gamle cowboybukser. Lise kunne fortælle, at hun var i gang med 2 lange
dåbskjoler, men havde dem ikke med.
8. Eventuelt.
9. Lise forslog en Mentorordning for nye medlemmer på en 3 måneders tid, hos hvem
nye medlemmer kunne spørge om ting. Helle: bestyrelsen kan jo altid spørges, og
man kan jo altid se på vores hjemmeside f.eks. på Kalenderen om aktiviteter og
møder m.m. Forslaget taget ad notam, men vi kører videre med de mange
oplysningsmuligheder, vi har indtil videre. Jørgen foreslår friluftsmaling på en tur,
mange syntes det kunne være en god idè. Lilli: Husk, vores Velkomstfolder skal
have nyt billede på forsiden, vi er i 2015 nu, så tænkt på at lave et godt billede.
Pehr efterlyser dato på indkaldelse til dagsordenen for Generalforsamling. Taget til
efterretning.
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