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Beretning for 2021 på generalforsamlingen mandag den 21. marts 2022 
 
Det er ikke mere end et halvt år siden, vi sidst havde generalforsamling, 
så det er derfor også meget begrænset, hvor meget vand, der er løbet i 
åen siden da i året 2021. 
Men lad os nu håbe, at vores frihed er kommet for at blive – her tænker 
jeg på Corona og tør næsten ikke nævne ordet ”krig”, for det virker 
utroligt skræmmende og usikkert. 
 
 
Vi har i 2021 afholdt:  3 bestyrelsesmøder, 

2 udstillinger med fernisering 
og en udstilling, der hang der fra 2020 

   1 medlemsudflugt 
   
Udstillingerne: 
01.11.20 – 01.07.21 Gerda Laursen, Galten – malerier  
06.09.21 – 30.10.21 Birgitte og Kasper Pihl 
01.11.21 – 31.12.21 Tina Pontoppidan 
     
Ja, det blev så kun til 2 udstillinger efter vores sidste generalforsamling 
Og under disse måtte vi jo stadig leve med, at Coronaen var med på  
sidelinjen. 
 
Medlemsudflugten gik, som jeg også berettede ved sidste 
generalforsamling, til Silkeborg bad tirsdag den 24. august 2021, hvor vi 
var en pæn lille skare på 16 deltagere, som først kunne nyde den fine 
udstilling inde på museet og derefter parken, hvor vi fik lidt mad og drikke 
i det fine vejr – og vi synes alle, at vi havde en rigtig dejlig tur. 
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I løbet af 2021 fik vi 4 nye medlemmer og måtte også sige farvel til 4 
medlemmer, så vi ultimo år 2021 stadig havde 79 medlemmer. 
Og vi har allerede fået 1 nyt medlem i 2022 og tager meget gerne imod 
flere – og som I ved, er der en flaske vin på højkant til et medlem, der 
skaffer et nyt medlem. 
 
 
Nu ser vi lidt frem til indeværende år 2022: 
 
Kontingentet for 2022 er uændret på DK 300,- om året, og skal gerne 
indbetales inden 1.april 2022. 
For jer, der endnu ikke har betalt, er det i aften muligt at betale til mig 
enten kontant eller på mobile pay – når vi er færdige med 
generalforsamlingen – hvis I ønsker det. 
 
Vores kulturaften er, som I allerede ved, fastsat til mandag den 25. april 
2022.   
Her får vi endelig besøg af forstanderen på Løgumkloster Refugium Helle 
Skaarup. 
Ud fra titlen: ”Altid allerede elsket – set fra sidelinjen” fortæller Helle om 
sit liv med ægtemanden, musikeren og forfatteren Peter Bastian, som hun 
kun fik 7 år sammen med, før han døde. 
Kort før sin død lavede han i samarbejde med Tor Nørretranders bogen: 
”Altid allerede elsket”, 
så det er også på baggrund af den, hun beretter, men som Helle siger, 
kommer vi undervejs i fortællingen omkring meget mellem himmel og 
jord. 
Jeg håber og tror, at det bliver en rigtig dejlig aften, og anbefaler jer, at I 
allerede nu sætter x i kalenderen. 
Dette arrangement afholdes i samarbejde med Harlev Framlev 
Grundejerforening. 
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Udstillinger i 2022: 

1. Fra den 3. januar til den 28. februar har Pia Lillback Clausen udstillet 

sine malerier – der var fernisering den 3.januar. 

2. Fra 1. marts til den 21. februar har vores indkøbte genstande prydet 

vægge i cafeen og hylderne i glasmontre – så, vi må se, hvem der 

tager disse med hjem. Vi håber, der er lidt for enhver smag. 

3. Fra 21. marts til 30. april er der både udstilling af malerier 

tilhørende Jonna Kessel, og keramik lavet af Tove Lundby, disse kan 

vi jo allerede nu nyde synet af. 

4. Fra 1. maj til den 30. juni overtager Gitte Muermann væggene til 

sine malerier. Fernisering mandag den 2. maj 

5. I juli måned har vi fri, men så overtager malerpigerne fra Næshøj 

væggene. 

6. Fra 1. august til den 30. september kommer Susan Hornemann og 

udstiller malerier. Fernisering mandag den 1. august. 

7. Fra 1. oktober til 30. november er det Annette Pedersens tur til at 

udstille malerier. Fernisering mandag den 3. oktober. 

8. Og december måned bliver det en kombination af børnekunst samt 

medlemskunst. Så vi håber, at de af jer, der går rundt med en lille 

kunstner i maven, er med på at lave en god udstilling, så vi kan 

bryste os lidt af medlemmernes kunnen. 

I kan allerede nu give jeres tilsagn til Kirsten Meinicke eller Jytte 

Andersen. 
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Årets udflugt er ikke helt på plads endnu, men vi overvejer at tage til 
Lunden i Horsens i efteråret. 
 
Derudover håber vi på at få del i Harlev Brugsforenings donationer – og 
skulle vi være de heldige, vil vi arrangere en koncert i efteråret 2022 
med 3 blues musikere: James Loveless, HP Lange og Jens Kristian Dam. 
 
 
Stor tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde, og endnu 
engang må jeg sige, at vi jo ikke fik lov til så meget, men at vi alle hellere 
ville have fuldført vores program end udsat det meste af det. 
En ekstra stor tak skal lyde til Dorte Jensen, som efter rigtig mange år i 
bestyrelsen nu har valgt at udtræde af denne. 
Også stor tak til alle jer medlemmer, fordi I holdt ved, og godt at alle vist 
er kommet helskindet igennem Coronaen. 
 
Jeg vil slutte årets beretning med Peter Birks ord til sit omslagsbillede på 
kunstbogen: Det lys der er skjult. 
 
Nogle gange, når havgusen fanger folk på stranden 
Er det, som om et ukendt drama bliver vakt til live. 
Det tager mange år, før havet får bugt med en bunker. 
Det tager lang tid at glemme en krig eller en katastrofe. 
Der bliver ved med at være et ekko. 
Men lyset skinner igennem. 
 
 
 

På gensyn til vores arrangementer i 2022. 
   
Hanne Sørensen 
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