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Generalforsamling  
i Statsbibliotekets Kunstforening 

d. 23. februar 2012 kl. 16 -18 
 

0. Velkomst ved Gitte Behrens 

1. Valg af dirigent  

Harald von Hielmcrone blev valgt. 
Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med reglerne.  
 

2. Bestyrelsens beretning  

Bestyrelsens beretning faldt i to dele. Først gennemgik Bente Herborg Christensen bestyrelsens 
aktiviteter i 2011. Derefter gennemgik Jesper Boserup Thestrup konklusionerne af Dorthe Riger-Kusk og 
Jesper Boserup Thestrups fokusgruppe undersøgelse med ansatte, der ikke er medlem af 
Kunstforeningen og deres forhold til foreningen. Bestyrelsens beretning er her gengivet i kursiv. 

 

KUNSTFORENINGEN PÅ STATSBIBLIOTEKET 
BERETNING FOR 2011 

 
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling bestået af Bente Herborg, Dorthe Riger-Kusk, Elise 
Kracht, Gitte Behrens og Jesper Thestrup. 
Erik Bertelsen har været suppleant. 
 
I beretningsåret har følgende 6 kunstnere udstillet: 
Januar/Februar Birgitte Leick 
Februar/Marts Charlotte Bottke   
April/Maj  Peer Rene Larsen 
Juni/Juli  Jesper Seneca 
August/September Ombygning 
Oktober/November Elisa Søndergaard  
December/Januar Vickie Haugaard 
 
I sommer havde vi udstillingspause under ombygningen, som I sandsynligvis har bemærket. Vi har da i 
al fald haft forespørgsler på, om der ikke snart kom ny kunst på væggene. Men vi synes selv, at de 
kunstnere, der har udstillet, har været spændende og meget forskellige. 
I marts var vi på Aros til rundvisning på Jorn-udstillingen. De havde sat antal deltagere til max 25, så der 
var godt på vej til at blive overtegnet, jeg tror der sneg sig et par stykker ekstra ind, som rundviseren 
ikke talte med. Men det store fremmøde var forståeligt, det var en fantastisk udstilling.  
I juni måned var der Sculpture by the Sea for anden gang, på stranden fra Tangkrogen til Ballehage, så 
vi tog på strandtur. Der var ikke så mange deltagere som sidste gang, måske fordi mange tager derud 
selv, men vi havde en god tur, som sluttede med øl og sandwich ved Varna. 
Vi havde egentlig også tænkt os et efterårsarrangement til et kunstnerværksted hos en keramiker, men 
hun måtte desværre aflyse pga. dødsfald i familien, og da kunne vi ikke rigtig nå at finde et alternativ. 
Men vi har stadig lyst til at lave værkstedsbesøg, hvis altså der er tilslutning til noget sådant.   
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Der har tidligere været forslag om besøg på kunstmuseet på Museum Ovartaci i Risskov, men det viste 
sig at være meget dyrt (40,00 kr. + 50,00 kr.). Men det er altså et spændende sted, og vi har meget lyst 
til at tage derud, så vi vil spørge forsamlingen, om I er interesserede, selvom der bliver tale om en 
gedigen pris pr person?  På samme måde kunne det måske blive aktuelt med en tur til det nye ”huset” 
på godsbane.  
 
Vi snakker jo stadig meget om, hvordan vi kan få flere medlemmer, og i den forbindelse har Jesper og 
Dorthe lavet interview med en fokusgruppe bestående af ikke-medlemmer, og det er der kommet 
meget spændende forslag ud af, så jeg vil overlade ordet til Jesper. 
 
Fokusgruppe interview  
Bestyrelsen gennemførte i december 2011et fokusgruppe interview. Målet var undersøge hvordan 
foreningen kan få flere medlemmer. I alt 4 personer deltog. Der var tale om ansatte, der ikke er 
medlemmer, er unge og er blandt de senest ansatte på Statsbiblioteket.   
 
Bestyrelsen udarbejdede en simpel spørgeguide. Spørgsmålene skulle belyse respondenternes generelle 
viden om Statsbibliotekets Kunstforening, deres holdning til kontingentets størrelse, foreningen 
synlighed og hvordan foreningen kan få flere medlemmer. 
 
I løbet af interviewet kom respondenterne med flere forslag: 
Foreningen bør inddrage medlemmerne i løbet af året: 

- Medlemmer skal deltage i valget af værker til udlodning. Eksempelvis i form af en 
”kunstdoodle”. Ifølge forslaget skal Bestyrelse vælger fire værker. Foreningens medlemmer 
stemmer derefter om hvilket værk, der skal indkøbes til generalforsamlingen. 

- Medlemmerne kan på samme måde være med til at vælge kunstnere, der skal udstille.  
 
Kunstforeningen burde arrangere flere forskellige aktiviteter: 

- Arrangementerne skal ikke være for finkulturelle 
- Arrangementerne skal ikke kun være for medlemmer 
- Forslag: Workshops hvor deltagerne kommer på værksted og arbejder selv med ler, 

maling, glas 
- Forslag: ”Juletombola” til julefrokosten hvor Kunstforeningen udlodder alt fra kunst til 

kitsch 
- Forslag: Pakkeleg med kunst deltagerne vil bytte med andre… 

 
Foreningen kunne forbedre sit hvervearbejde:  

- Forslag: kampagne, der viser hvide vægge, under mottoet ”hvis KF ikke findes”.. 
- Bedre brug af hjemmeside, Facebook og intranet. Evt. i samspil med tekst om den 

permanente kunst.  
- Bruge infoskærme til at reklamere om månedens kunstner og muligheden for at købe 

kunsten. .  
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Kontingent:  
- Forslag: Billigere medlemskab 
- Forslag: Andre typer medlemskab – evt. støttemedlemskab uden deltagelse i 

lodtrækning.  
- Fusion med PAPSKAT 

 
Bestyrelsen vil forsøge med en Doodle om Gudrun Duelund. Derefter diskussion om oplæg.  
 

Efter den delte beretning var der diskussion. Der kom flere indlæg, forslag og bemærkninger. 

 

?: Brug intranettet til at markedsføre Doodlen. Så alle på SB kan se det. Men kun medlemmer skal 
kunne deltage.  

 

Lone Haugaard Nissen: Kontingent på 300,00 kr. er ikke dyrt. 

 

Lisbeth Høj Hansen: Vores samarbejde med PAPSKAT er godt. Der er ingen grund til at ændre det ved 
en fusion – som foreslået af fokusgruppen.  

 

Dorete Larsen: Det virker godt at præsentere månedens kunstner på skærmene. 

 

Martin Lund: Undersøgelse kommer med gode forslag. Men de kræver mere aktivet. Bestyrelsen skal 
overveje om den skal bruge de forslag, der kræver mindst aktivitet. Nuværende kunstnere er for gamle 
i udtryksform. Bestyrelsen skal gå efter yngre udstillere, med en anden udtryksform.  

 

Bente Herborg: Vores kunst er meget ”2D Kunst”, der hænger på væggene. Vi vil gerne fylde noget i de 
montre, der står fremme i øjeblikket.  

 

Elise Kracht: Medlemmer skal endeligt komme med forslag, gode ideer m.v. til bestyrelsen.  

 

Bente Herborg Christensen: Forslag fra fraværende Anna Dalager: Besøg hos ravsliber – hvor man selv 
kan lave smykker. Værkstedet ligger på Norddjurs. Bestyrelsen vil gå videre med det.  

 

Lisbeth Høj Hansen: Heldagsturene har været gode. Må gerne gennemføres med PAPSKAT.  Foreslog 
tur til Kirsten Kær museet i Hanherred (http://www.kkmuseum.dk/kkdansk/index.htm). 

 

Der var enighed om at bestyrelsen skulle forsætte sit arbejde og bruge de indlæg fra fokusgruppen som 
bestyrelsen mener, er bedst. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt af medlemmerne.  

 

 

 

 

http://www.kkmuseum.dk/kkdansk/index.htm
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3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse:  

Elise Kracht gennemgik regnskabet. I 2011 gik 248,40 kr. af kontingentet på 300,00 kr. til indkøb af 
kunst. Hvilket svarer til 82,8 % af kontingentet. Regnskabet var på forhånd blevet godkendt af 
revisorerne (Ellen V. Knudsen og Hugo Skou). Regnskabet blev enstemmig godkendt. 
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4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 16.2.2012)  

Der var kun et forslag til afstemning. Bestyrelsens forslag om en rettelse af en trykfejl i vedtægterne 
blev enstemmigt vedtaget.  
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5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år Bestyrelsens forslag: 300, 00 kr. (uændret)  

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget.  
 
6. Valg af:  
a. 2 bestyrelsesmedlemmer: 

På valg var:  

Bente Herborg Christensen og Dorthe Riger-Kusk.  

Begge blev enstemmigt genvalgt.  

b. 1 suppleant  

 Martin Lund blev valgt som 1. suppleant 

c. 2 revisorer:  

 På valg var: 

Ellen V. Knudsen og Hugo Skou.  

Begge blev enstemmigt genvalgt.   

d. 1 revisorsuppleant: 
 Annemarie Eskerod blev genvalgt. 
 
7. Eventuelt  

Bente Herborg Christensen anmodede kraftigt medlemmerne om at huske at aflevere medlemskortet 
til Aros når man har brugt kortet. Det er problematisk at kortet ikke er der når de næste skal bruge det 
og der går for meget tid med at finde kortet igen.  
 
8. Udlodning af de indkøbte kunstværker blandt de medlemmer, der har betalt for 2011  
Udtrukne: 
1: Bolette Ammitzbøll Jurik: Birgitte Leick: Uden titel 
2: Jane Rasmussen: Jesper Seneca: Into the Woods 
3: Hanne Lene Caspersen: Vickie Haugaard: Naked truth 1 
4: Ellen V. Knudsen: Vickie Haugaard: Orange Marbels 
5: Niels S. Kaa: Elisa Søndergaard: Personer 
6: Lone Haugaard Nissen: Peer René Larsen: Uden titel: (side 3 til venstre i kataloget) 
7: Per Møldrup-Dalum: Peer René Larsen: Uden titel (side 3 til højre i kataloget) 
8: Tommy Pedersen: Elisa Søndergaard: Moder Jord 
9: Marina Therese Axelsen: Charlotte Bottke: Uden Titel 
 
Udtrukne men ikke tilstede og ingen fuldmagt: 
Hans Hebsgaard Andersen, Henrik Vetter, Ulla Eltang Sylvestersen, Henrik Haagensen, Erik Bertelsen, 
Lise Thusgård Skovager, Birgit Rottbøll, Peter Venning 
 
Udtrukne men frasiger sig præmie enten direkte eller via fuldmagt: 
Bente Herborg Christensen, Birgitte Langkilde, Lisbeth Krøll Olesen, Martin Lund, Birgitte Blichfeldt, 
Vibeke Nielsen, Harald von Hielmcrone, Eva F. Buch, Villy Nielsen 
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