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Beretning	  på	  generalforsamlingen	  mandag	  den	  09.	  marts	  2015	  
	  
Alting	  har	  sin	  tid,	  og	  da	  sidste	  års	  generalforsamling	  var	  vel	  overstået,	  mente	  Irene,	  at	  hendes	  tid	  som	  formand	  i	  vores	  
lille	  forening	  nu	  skulle	  være	  slut,	  og	  samtidig	  oplyste	  hun,	  at	  hun	  ville	  gå	  ud	  af	  bestyrelsen	  i	  2015.	  Derfor	  er	  det	  nu	  
blevet	  min	  tur	  til	  denne	  post,	  og	  jeg	  vil	  bestræbe	  mig	  på,	  at	  udføre	  dette	  job	  på	  bedste	  vis.	  
En	  ting	  vil	  jeg	  dog	  sige:	  Jeg	  bliver	  ikke	  siddende	  så	  længe,	  som	  Irene	  har	  siddet.	  
Desværre	  var	  Irene	  ikke	  alene	  om,	  at	  ville	  udtræde	  af	  bestyrelsen.	  Idet	  Grethe	  samme	  aften	  også	  meddelte,	  at	  hun	  
ville	  stoppe	  i	  2015.	  
I	  har	  begge	  to	  været	  med	  længe	  og	  det	  vil	  vi	  gerne	  sige	  jer	  tak	  for.	  Irene	  har	  været	  med	  fra	  foreningens	  start	  og	  Grethe	  
har	  været	  med	  i	  10	  år.	  Jeres	  kendskab	  til	  historikken,	  vil	  vi	  desværre	  fremover	  mangle	  i	  bestyrelsen,	  men	  vi	  kan	  
forhåbentlig	  altid	  kontakte	  jer,	  hvis	  det	  skulle	  blive	  nødvendigt.	  
Bestyrelsen	  har	  i	  det	  forløbne	  år	  bestået	  af	  Dorthe	  Jensen,	  Grethe	  Andersen,	  Irene	  Kristiansen,	  Helle	  Neidhardt,	  Lotte	  
Sjelberg,	  Jytte	  Andersen	  og	  undertegnede	  Hanne	  Sørensen.	  	  
	  	  
Der	  har	  i	  2014	  været	  afholdt	  8	  bestyrelsesmøder.	  
Vi	  har	  haft	  6	  udstillinger,	  en	  udflugt	  samt	  en	  foredragsaften.	  
	  
Udstillingerne:	  
13.01.14	  –	  21.02.14	  Inger	  Stolze	  –	  vi	  købte	  gevinst	  nr.	  2:	  By	  med	  mange	  huse.	  
	  
02.04.14	  –	  16.05.14	  Inger	  Lise	  Aarup	  –	  vi	  købte	  gevinst	  	  nr.	  5:	  Gult	  landskabsbillede.	  
	  
19.05.14	  –	  30.06.14	  Henning	  Kyed	  –	  en	  kunstmaler,	  der	  ynder	  det	  skæve	  i	  tilværelsen,	  og	  som	  noget	  nyt	  var	  der	  lyd	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
tilsat,	  hvis	  man	  havde	  Iphone	  –	  vi	  købte	  gevinst	  nr.	  3	  og	  4:	  abstrakte	  figurer.	  
	  
01.08.14	  –	  14.09.14	  Inge	  Hedegaard	  	  -‐	  vi	  købte	  gevinst	  nr.	  1:	  natlysblomst.	  
	  
15.09.14	  –	  30.10.14	  Ulf	  A.	  Larsen	  –	  vi	  købte	  2	  billeder,	  der	  sammen	  med	  smykker	  blev	  til	  gevinst	  nr.	  6	  og	  7	  
15.09.14	  –	  30.10.14	  Margit	  Dahl	  –	  	  vi	  købte,	  de	  smykker,	  der	  er	  med	  i	  gevinsterne	  6	  og	  7.	  
	  
03.11.14	  –	  21.12.14	  	  Medlemsudstilling	  –	  her	  deltog	  5	  af	  vore	  medlemmer.	  
Vi	  inviterede	  til	  fernisering	  den	  3.	  november	  2014,	  hvor	  vi	  foruden	  den	  fine	  udstilling	  kunne	  nyde	  et	  lille	  glas	  og	  lidt	  
mundgodt.	  
	  
Som	  det	  ses	  på	  vores	  udlodningsliste,	  har	  vi,	  udover	  indkøb	  hos	  disse	  kunstnere,	  også	  i	  år	  indkøbt	  kunst	  ”ude	  i	  byen”.	  
Og	  vi	  håber,	  at	  disse	  kunstværker	  falder	  i	  jeres	  smag	  velvidende,	  at	  kunst	  afhænger	  af	  øjet,	  der	  ser.	  
	  
Udflugt	  den	  27.8.2014	  gik	  til	  Lisbeth	  Hille	  i	  Resenbro.	  
På	  trods	  af	  regnvejr	  havde	  vi	  en	  rigtig	  dejlig	  tur,	  ikke	  mindst	  takket	  være	  Lisbeth	  og	  hendes	  mands	  gæstfrihed.	  
Efter	  en	  rundvisning	  i	  det	  lyse	  og	  hyggelige	  galleri,	  et	  lille	  glas	  m.m.	  samt	  en	  beretning	  fra	  Lisbeth	  om	  sin	  tilgang	  til	  
kunsten,	  endte	  aftenen	  i	  parken.	  Her	  var	  der	  dækket	  fint	  op	  i	  hjørnet	  af	  deres	  parklignende	  have,	  så	  alle	  kunne	  sidde	  i	  
tørvejr	  og	  nyde	  et	  glas	  vin,	  sandwicher,	  kaffe	  og	  småkager	  og	  andet	  sødt.	  
Jeg	  tror,	  at	  alle,	  der	  var	  med,	  vil	  give	  mig	  ret	  i,	  at	  det	  var	  en	  rigtig	  dejlig	  aften,	  og	  vi	  siger	  endnu	  en	  gang	  tak	  til	  Lisbeth,	  
for	  at	  hun	  ville	  åbne	  sine	  døre	  for	  os.	  	  
	  
Foredragsaften	  den	  17.11.2014	  med	  journalist	  og	  programmedarbejder	  ved	  TV2	  Midt-‐Vest	  Per	  Hansen.	  
Foredraget	  hed:	  ”Blandt	  originaler	  og	  andet	  godtfolk”.	  	  
Jeg	  kunne	  desværre	  ikke	  selv	  deltage	  denne	  aften,	  men	  har	  fået	  refereret,	  at	  det	  var	  en	  rigtig	  dejlig	  aften,	  der	  var	  pæn	  
deltagelse,	  og	  Per	  Hansen	  fortalte	  om	  sit	  arbejde	  på	  TV2,	  hvor	  han	  har	  været	  med	  til	  at	  starte	  Midt-‐Vest	  afdelingen	  op,	  
Endvidere	  havde	  han	  en	  forkærlighed	  for	  såkaldte	  skæve	  eksistenser,	  hvorom	  han	  berettede	  på	  en	  humoristisk	  måde.	  	  
Som	  sædvanlig	  var	  dette	  arrangement	  i	  samarbejde	  med	  Harlev	  Grundejerforening.	  
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Vi	  er	  på	  nuværende	  tidspunkt	  70	  medlemmer,	  det	  er	  en	  lille	  tilbagegang	  fra	  sidste	  år,	  hvor	  vi	  var	  73	  medlemmer,	  så	  vi	  
tager	  meget	  gerne	  imod	  nye	  medlemmer	  –	  og	  som	  I	  ved,	  er	  der	  en	  flaske	  vin	  på	  højkant	  til	  et	  medlem,	  der	  skaffer	  et	  
nyt	  medlem.	  
	  
Kontingentet	  for	  2015	  er	  på	  DK	  300,-‐	  om	  året,	  og	  skal	  indbetales	  1.april	  2015.03.02	  
Vi	  har	  skiftet	  bank,	  så	  vi	  nu	  har	  Nordea	  og	  dermed	  har	  vi	  også	  fået	  nyt	  konto	  nr.:	  
Registrerings	  nr.	  1915	  og	  konto	  nr.	  0747-‐650-‐039	  -‐	  Vær	  opmærksom	  på	  dette,	  hvis	  I	  har	  indbetalingen	  liggende	  fast.	  	  	  
Der	  udsendes	  mail	  til	  jer	  med	  angivelse	  af	  kontonummer	  i	  forbindelse	  med	  udsendelse	  af	  referat	  af	  mødet	  i	  aften.	  
Det	  er	  også	  muligt	  at	  betale	  til	  kasserer	  Grethe	  Andersen	  i	  aften.	  	  
	  	  	  
Fremtiden:	  
Vi	  vil	  også	  fremover	  gøre	  vores	  bedste	  for	  at	  udsmykke	  væggene	  her	  på	  Lokalcenter	  Næshøj	  -‐	  ikke	  kun	  til	  glæde	  for	  
vore	  medlemmer,	  men	  også	  til	  glæde	  for	  beboerne,	  der	  jo	  har	  deres	  hjem	  i	  disse	  omgivelser.	  Og	  så	  må	  vi	  jo	  ikke	  
glemme	  alle	  de	  mennesker,	  der	  kommer	  til	  de	  forskellige	  arrangementer,	  der	  afholdes	  heroppe.	  
	  
Vi	  starter	  som	  bekendt	  med	  Rie	  Brødsgård,	  og	  denne	  udstilling	  varer	  til	  30.	  april	  2015.	  
	  
	  
Til	  slut	  vil	  jeg	  sige	  tak	  til	  bestyrelsen	  for	  godt	  samarbejde	  og	  i	  øvrigt	  sige	  som	  Søren	  Kierkegaard:	  
Når	  bare	  man	  bliver	  ved	  med	  at	  gå,	  så	  går	  det	  nok.	  	  
	  


