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Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen d. 31.3 - 2014 
 
Det første initiativ til en kunstforening i Harlev blev taget i august 1988, og der var stiftende 
generalforsamling den 29. marts 1989. Så Kunst & Kultur Næshøj har 25 års jubilæum i år. 
Fra 1989 til nu, har vi haft udstillet ca. 3.500 kunstværker! 
 
Med et tilbageblik i mapperne, så har der har været mange forskellige udstillinger gennem 
tiden. Vi har bl.a. haft en konkurrence til en etikette på Harlev Vin 93. Den blev vundet af 
Inger Marie Andersen med flot Tusch-tegning. 
og vi har udstillet Bilplakater –  af mærkerne Alfa Romeo, Ferrari, og andre flotte 
sportsvogne. 
Og vi har malet fællesmalerier som PR for kunstforeningen. Det var både børn og voksne 
der kom i Brugsen og fik en malerpensel i hånden. 
Fra 1991-1994 afholdt i Påskeudstilling som var en blanding af alle kunstarter og det var 
16-18 lokale kunstnere der udstillede. Dette var et tilløbsstykke, der kom så mange for at 
se billederne, som også hængte på alle gangene, at det blev til gene for plejepersonalet, 
der ikke kunne komme forbi publikum ude på gangene. 
 
Foreningen forsøger fortsat på at variere udstillingerne, ved at veksle mellem malerier, 
fotokunst, smykker, keramik, bronzeskulpturer og glaskunst.  Udstillingerne har givet 
mange mennesker nogle gode oplevelser og snakke. Det er ikke kun medlemmerne af 
foreningen, som nyder godt af kunsten, men også de mange brugere og besøgende på 
lokalcentret har glæde af udstillingerne.   
Udover udstillingerne afholder Kunst & Kultur Næshøj også kulturelle arrangementer 
såsom foredrag og udflugter. Dette sker ofte i samarbejde med Harlev/Framlev 
Grundejerforening, og Næshøjskolen og andre institutioner i området er også blandt 
kunstforeningens samarbejdspartnere. 
 
I anledning af jubilæumsåret har vi haft en omtale af foreningen i Paraplyen, Folkebladet i 
Galten, Århus Onsdag og Næshøj Nyt. Vi har også lavet Reklame-fremstød bl.a. omdelte 
vi 1800 flyers i alle postkasser i Harlev By. 
 
Og Helle Neidhardt har oprettet en flot hjemmeside for kunstforeningen, og på denne kan 
vi år præsentere foto af de indkøbte værker som vi udlodder i aften. 
 
Alt dette har da også medført at vores medlemstal er steget til 73  indtil nu. 
Nye medlemmer i 2013 får en flaske vin, og vi fortsætter med at give en flaske vin  
til dem, der skaffer nye medlemmer her i 2014. 
 
I 1989 startede vi med 60 medlemmer, og kan erfare at nogle meldes ud og andre meldes 
ind.  
Jeg kan også konstatere at 18 medlemmer har været medlem siden 1989. 
Så hermed tillykke med 25 års jubilæet til dem. !! 
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Bestyrelsen: 
 
Jeg vil gerne præsentere bestyrelsen som er Dorthe Jensen – Grethe Andersen – Hanne 
Sørensen – Helle Neidhardt –Lotte Sjelberg – Jytte Andersen – og mig selv Irene 
Kristiansen. 
Vi er en bestyrelse der gerne vil i dialog med vores medlemmer, og ønsker at der er nogle 
der vil komme med forslag til hvad, vi skal udstille eller hvilket foredrag vi skal høre.  
Skriv eller ring til os - kig på vores hjemmeside – www.kunstogkulturnæshøj.dk 
 
Udstillinger: 
Vi har haft 6 udstillinger i 2013 og indkøbt følgende: 
 
Maleri  (danserinde)  Alice Karup Kops jan./febr. 
Fotokunst  (iskrystal) (trappetrin) Helle Neidhardt marts/april 
Maleri  (fugle) (blomstrende gren) Kirsten Erbou maj/juni 
Vævet billede  (landskab)  Doris Bundgaard Hansen aug./sept.  
Maleri   (ugle) (blå hoved) Sine Weisschädel sept./okt.  
Maleri    (dame billeder) Benthe Blæsild nov. 
Akvarel  (m/tekst af Drachmann) Marie Drewes udflugt  
3 Vanddyr af keramik   Susan Lange indkøb 
Halskæde og ring i sølv   Dorthe Jensen indkøb 
  
Udflugt   
En sommeraften i august var vi ca. 22 medlemmer på besøg hos kunstner Marie Drewes i 
Vorvadsbro.  
Marie fortalte om fremviste sine kunstværker. Også det dejlige sted hun boede og have 
galleri, havde vi fornøjelse af at se. Der blev dækket et langt bord i galleriet, og 
bestyrelsen trakterede med vin og sandwich. 
 
Foredrag: 
Den 18. november havde vi i samarbejde med Grundejerforeningen arrangeret en aften 
med Poul Smedegaard Andersen – og det var en glad og spillende foredragsholder  
med temaet Historiske solstråler og Sange med kærlig hilsen. Vi var ca. 80 personer, og 
jeg tror alle gik hjem med oplevelsen af en god og dejlig aften. 
 
Kontingent:  
I 1989 betalte vi 100 kr. om året – og nu er det på 300 kr. om året.  
Alle medlemmer får en mail om indbetaling inden 15. april 2014.  
Og man kan allerede her i aften betale kontant til kasserer Grethe Andersen. 
 
Indkomne forslag: 
Som det kan ses i den udsendte dagsorden,  
så har Bestyrelsen foreslået vedtægtsændring vedrørende Lodtrækningens principper, 
men det kommer under punkt 7. 
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2014 arrangementer: 
Her i 2014 har vi allerede haft 1 udstilling i januar/februar måned. 
Det var kunstner Inge Stolze Poulsen – og det indkøbte maleri er med i lodtrækning i 
2015.  Lige nu hænger det ude i forhallen. 
 
Vores næste kunstner er Inger Lise Årup fra Ebeltoft, der udstiller fra 2. april til 14. maj. 
Invitation til udstillingen er udsendt til jer alle, i sidste uge. 
 
Vi vil også i 2014 arrangere udflugt – foredrag og udstillinger. Sidst i november inviterer vi 
til medlemskunst. Det vil sige at de medlemmer der gerne vil udstille, allerede nu kan 
tilmelde sig hos Jytte og Helle. Alt dette sender vi informationer om, og det kan også ses 
på vores hjemmeside. 
 
Kunstforeningens 25 års jubilæum skal fejres, og jeg vil her fortælle – som I allerede på 
nuværende tidspunkt ved – at foreningen er vært ved boblevand og lidt godt til ganen.  
 
Jubilæumsoverraskelser har vi også i dag. Til de fremmødte er der lodtrækning på 
indgangsnumrene. Der er bl.a. 1 kunstbog af Katherine Eje (Thomas Eje’s kone)  
og 2 x gavekort a´50 kr. til Harlev Bageri. Derudover udloddes blandt alle medlemmer 1 x 
årskontingent til Kunst & Kultur Næshøj. 
 
Inden vi får kaffe og lidt sødt får vi besøg af kunstkurator Jeanette Stampe. 
 
Alt dette sker under punkt 8 på dagsordenen. 
 
 
Jeg vil slutte med at læse et Uddrag fra digtsamlingen-” Lyset” 
 

Kunst er    -  afhængig af øjet som ser 
- afhængig af dit indre 

Kunst kan bekræfte din identitet 
- din fortid 
- din nutid 
- din fremtid. 

Kunst er oplevelse 
Kunst er individuel 

- uafhængig af magt. 
- Du skaber, jeg skaber. 

 


