REFERAT AF ORDINÆRT GRUPPEMØDE DEN 8.1.2015.
1. Velkomst
Anita bød velkommen til de 2 nye medlemmer Janne Britt Andersen og Lizza
Nørrekjær og de øvrige deltagere. Samtidig blev der ønsket Godt Nytår.
2. Fællessang.
3. Meddelelser fra forretningsudvalget
Nye billeder til Hjemmesidens Galleri: Medlemmerne kan hver indsende 3 fotos af
værker til Lilli. Størrelse max ca. ½ megabyte (MB) eller max ca. 500 kilobyte (KB).
Send dem til: lilliraabo@hotmail.com.
4. Hjemmesiden ændres med nye menupunkter, f.eks. Medlemsnyt og Kalender.
Medlemsnyt (foreløbig Aktuelt Medlemsnyt) vil være den rubrik, hvor medlemmerne
kan læse referat af gruppemøder og indkaldelser. I Medlemsnyt et det planlagt, at
man kan finde regler for udstilling øverst. Aktuelt Medlemsnyt er lagt på
hjemmesiden nu. Kalenderen (kommer senere) àjourføres af Margot hver 3. måned,
når den er lagt ind på hjemmesiden. Forretningsudvalget har foreløbig frasagt sig at
have hjemmeside på Facebook (vistnok gratis). Mononet er tilsyneladende svært
tilgængelig, så Lilli har forhørt sig om andre udbydere, men foreløbig er alle andre
dyrere. Ingen kender vores udbyder MonoNet. Der er ingen direkte kontakt til dem,
kun mail, dvs. ringe support. Lilli prøver, at spørge Karen Hilden om hjælp igen.
Anita kurser: Corona vil gerne arrangere kurser, hvis der er interesse for det, men
for egen-betaling. Så hvis man brænder for noget, så kom med det til udvalget. Anita
viste det tidligere annoncerede kursus i Toscana i dagene 2.-9. juni 2015. Pris 3.800
kr. + 1 euro i turistskat/dag. Prisen dækker undervisning og indkvartering. Deadline
er overskredet (5.1.2015), men interesserede kan prøve at maile til kursuslederen.
Der var nogle medlemmer, der viste interesse, det kunne være at der er ledige
pladser endnu.
5. Meddelelser fra Kasernerådet.
Brug af keramikovn : Anita har fået mail fra Mikkel herom. Ovnen må godt bruges af

kursister, men ikke til masseproduktion. Birte Kjølby: Hidtil har Coronas medlemmer
måttet bruge ovnen uden at de er på kursus. I øjeblikket er der ikke Corona
medlemmer på kursus i keramik. Udvalget vender tilbage til Mikkel om det.
6. Paletten lukker i uge 7: Renovering forventes færdig til sommer. Parkeringsbåse vil
blive malet i gården og udkørsel fra Kulturkasernen vil blive ensrettet.
7. Torsdage i Paletten.
Vi har indtil videre stået for brug af lokalet alle torsdags aftener. Men nye
kunstgrupper (Isefjordsmalerne og Fredagsmalerne) er kommet til og efterspørger
lokalet. Indtil videre har vi brugt 1. torsdag i måneden til gruppemøder, men de
resterende torsdage, har der ikke været stor søgning på. Annie: Kunne vi prøve at
nogle grupper på 2-3 stykker maler sammen og fordeler torsdagene mellem sig
med faste aftaler? Det ville være fra 18.00-21.00. Tænk over det. Lise og Jytte gav
udtryk for, at de gerne ville være med.
8. Runden: Nye medlemmer kan vise værker frem, fremmødte kan fortælle om
kunstoplevelser etc.:
Nye medlemmer, Janne og Lizza, fortalte om deres baggrund og interesse for
maling. Anita: Æglageret har fernisering 10.1. for medlemsudstillere, slutter 25.1.
Birte Kjølby udstiller i Kulturcafèen i Ishøjcentret, fernisering 31.1.2015 kl.15.0016.30, frem til 27.2.2015. Margot har besøgt Sorø Kunstmuseum og set billeder af
Maja Lisa Engelhardt. Fantastisk udstilling, som lukker nu søndag 11.1.2015. Der
var en film med hende om hendes liv. Jørgen har været i Berlin og set billeder fra
Kate Kolvig. En ældre kunstner, der ikke lever mere - hendes værker viser fattige
mennesker.
9. Evt.
Anita glad, har solgt et billede hos lægerne i Nygade. Annie har også solgt et billede.
Jørgen udstiller i Frivilligheds Center 12.1.2015. Resultat af Donationen: Margot
udstiller i Stenhus Kostskole 2 måneder i lærerværelset og kantinen sammen med
Anne Marie Christensen. Karen Sylvest udstiller i Holbæk Kommune, Team Vest, på
Kulturkasernen fra 20.1-31.12.2015, resten af året skiftes Coronas medlemmer.
.
10. Akrylmaling/Vådt i Vådt på lærred v/Lilli Raabo.
Lilli demonstrerede hvordan teknikken var, og det blev fulgt med interesse af
medlemmerne. Bagefter blev teknikken afprøvet af medlemmerne. Stor tak til Lilli for
undervisning.
11. Næste møde 5.2.2015

/KN

