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Beretning på generalforsamlingen mandag den 20. marts 2017
Endnu engang har vi taget hul på et nyt år, og dermed er det også den tid, hvor vi ser tilbage på,
hvad året 2016 gav os af oplevelser i vores lille forening.
Den korte version er, at vi I årets løb har afholdt:

Udstillingerne:
01.01.16 – 12.02.16

7 bestyrelsesmøder,
7 udstillinger – alle med fernisering
1 medlemsudflugt
1 foredrags/sangaften

Helle Neidhardt startede året med at udstillede fotos, vi købte hhv.
gevinst nr. 1 og 2.

07.03.16 – 30.04.16

Gallery My Trunk tog over med Afrikansk kunsthåndværk af 5
forskellige kunstnere. Vi købte gevinsterne nr. 8 og nr. 12.

02.05.16 – 30.06.16

Sonia Zuniga – lokal kunstner fra Harlev – bød foråret velkommen med
dejlige farverige malerier. Vi købte gevinst nr. 3 og nr. 4.

01.07.16 – 31.07.16

I juli måned rådede de lokale malergrupper på Næshøj over lokalerne.

01.08.16 – 15.09.16

Camilla Laub fra Tranbjerg havde billeder og tekstiler fulde af farverige
mønstre, hvor man kunne føle sig hensat til en tegneserieverden. Jeg
var så heldig at overvære et besøg fra en af de mindste klasser på
Næshøjskolen, hvor Camilla forklarede børnene om sine billeder – det
var en fornøjelse at se, hvordan hun fik børnenes interesse vakt.
Vi købte gevinst nr. 5: Camtric Attached.

16.09.16 – 31.10.16

Ninna Nørgaard, en ung kunstner fra Horsens – vi købte et
landskabsmaleri - gevinst nr. 6.

02.11.16 – 30.11.16

Ulla Storm fra Assens udstillede malerier inspireret fra Grønland, hvor
hun har boet tidligere. At det kolde nord står hendes hjerte nær, kunne
vi høre, da hun fortalte om det ved ferniseringen. Vi købte gevinst nr. 7.

01.12.16 – 13.01.17

I december udstillede 5 medlemmer af vores egen forening:
Jonna Thomsen – malerier
Ninna Guldbæk – smykker
Lisbeth Hille – malerier
Jytte Andersen – malerier
Helle Neidhardt – kunstfotografi
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Det var en rigtig flot udstilling, de fem havde sammensat. Og vi vil gentage en sådan udstilling i
december 2018, så skulle der i blandt jer være nogle, der vil deltage ved denne lejlighed, har I jo
god tid til at forberede jer – og vi håber, at der er flere, der melder sig denne gang.
Som I ser, har vi igen i år indkøbt kunst ude i byen, og vi håber på, at vi har fundet lidt for enhver
smag, så alle kan være tilfredse – det er i hvert fald det, vi forsøger.
Vi har ved alle udstillingerne afholdt en fernisering, og det vil vi fortsat gøre. Det har været lidt
forskelligt, hvor mange, der deltager til disse, men jeg synes, det er hyggeligt både at høre og se
kunstnerne bag, men også at møde medlemmerne til en hyggestund. Og fra de forskellige
kunstnere har vi fået meget positiv respons, for som de siger, føler de sig velkomne i Harlev.
Så jeg kan kun varmt anbefale jer at møde op.
Vores udflugt mandag den 15.august 2016 gik til Stenskulptør Poul Kidmose i Åbyhøj.
Det var en dejlig aften, hvor Poul og hans kone Hanne gæstfrit åbnede deres døre for os 20
besøgende. Vi kunne se Pouls fine skulpturer både ude og inde, og vi fik en grundig og gemytlig
gennemgang af Pouls liv med sten – han er murer, når han ikke er kunstner – og han er rigtig lun
på en dejlig stille måde.
Det blev en hyggelig aften, hvor vi sluttede af med et glas vin, lidt sandwich samt kaffe og
hjemmebagte småkager.
Vi købte gevinst nr. 11 – et stendødt æble, hvoraf der er taget en enkelt bid.
Kulturaften den 22.09.2016 var med salmedigteren Jens Rosendal.
Det var lykkedes os, at få Jens Rosendal og hans pianist Else Kirsten Ehmsen til at tage turen herop
fra Ballum i Sønderjylland. Det blev, som vi også havde forventet en rigtig dejlig aften, hvor Jens
Rosendal på trods af sine 84 år og helt uden manuskript fortalte om sit spændende liv samt sin
salmedigtning – dog med lidt hjælp undervejs fra Else Kirsten. De havde udover de sange, vi
normalt kender og ser i højskolesangbogen, taget andre, for os ukendte sange af Jens Rosendal
med, som vi prøvede på at lære.
Som endnu et godt indslag denne aften havde vores Harlev Kor under ledelse af Knud Haahr
Bagger tilbudt at synge nogle af Jens Rosendals sange – blandt andet sang de Ryperne, og det
gjorde de så godt, at Jens bad dem om at synge den en ekstra gang. Og man kunne virkelig se,
hvordan Jens blev berørt af det.
Vi var i alt 98 deltagere til denne musiske aften, der var arrangeret i samarbejde med
Grundejerforeningen.
I løbet af 2016 har vi fået 7 nye medlemmer og 2 medlemmer har meldt sig ud , så vi nu er oppe
på 76 medlemmer, og 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.
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Kontingentet for 2017 er uændret på DK 300,- om året, og skal indbetales inden 1.april 2017,
hvis I ikke allerede har betalt det.
Fremtiden:
Vi har stadig som vores højeste prioritet at udsmykke væggene her på Lokalcenter Næshøj - ikke
kun til glæde for vore medlemmer, men i særdeleshed også til glæde for beboerne, der jo har
deres hjem i disse omgivelser. Vi må heller ikke glemme alle de mennesker, der kommer til de
mange forskellige arrangementer, der afholdes heroppe.
Vi har fastlagt følgende udstillinger i 2017:
Kirtsten Stordahl, Vellev
Gevinstudstilling
Gunhild Bloch, Sønderborg
Jytte Kruse, Galten
Malerpigerne, Næshøj
Karen Rønne, Århus N
Kirsten Gissel, Horsens
Næshøjskolen

16.01.2017 – 27.02.2017 fernisering afholdt 16.01.2017
27.02.2017 – 20.03.2017
20.03.2017 – 01.05.2017 fernisering 20.03.17
01.05.2017 – 30.06.2017
01.07.2017 – 31.07.2017 ikke vores udstilling
31.07.2017 – 30.09.2017
02.10.2017 – 30.11.2017
01.12.2016 – 31.12.2016 ikke helt fastlagt

Tirsdag den 20. juni 2017.
Der vil naturligvis også blive afholdt en udflugt i 2017, og i år tager vi til Vellev, hvor vi besøger
Kirsten Stordahl, som har udstillet her i januar og februar. Det er dog ikke kun Kirstens billeder, der
har fået os til at vælge dette udflugtssted, men hende og hendes mand har den skønneste have,
som vi synes er et besøg værd. Så sæt allerede nu x i kalenderen - vi håber på I vil nyde denne
aften.
Kulturaften mandag den 25. september 2017.
Denne aften får vi besøg af Else Møller fra Kerteminde. Hun har tidligere været borgmester i
Kerteminde, og desuden er hun meget aktiv inden for kunst og kultur samt turisme i området.
Hun har ofte holdt foredrag med titlen ”Fra bondekone til borgmester”.
Vi håber og tror på, at det vil blive en rigtig fornøjelig aften, og opfordrer jer til allerede nu at
sætte kryds i kalenderen.
Jeg vil til slut sige bestyrelsen stor tak for et godt samarbejde og ligeledes vil jeg takke
medlemmerne for jeres opbakning.
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Så vil jeg minde jer om
at hverken livet eller dette øjeblik bliver genudsendt,
Intet af det skete kan du ændre –
Lad derfor aldrig dagen blive en selvfølge.
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