
Formandens beretning for 2016. 

 

2016 blev året hvor Skævinge Kunstforening kunne fejre sit 40 års jubilæum.  

Takket være sponsorater fra lokale virksomheder, Klub Lions Skævinge og penge fra 
Folkeoplysningsudvalget – 16.000 tusind fik vi at gøre godt med -  kunne vi fejre det med maner. Der 
blev også brugt masser af arbejdskraft og energi både fra bestyrelsens side og fra vores lille 
jubilæumsudvalg som bestod af Kirsten Tang-Holbek, Pia Nielsen og Lene Kure Larsen fra 
bestyrelsen, Gerda Lauritsen, Birgit Vestergård og Mads Lundgren. Jeg kommer tilbage til 
evalueringen af jubilæet lige om lidt. 

Foreningen har på nuværende tidspunkt 59 registrerede medlemmer. Vi har afholdt 6 
bestyrelsesmøder i 2016. Pia Madsen, tidligere bestyrelsesmedlem – har også i 2016 været tovholder 
på planlægningen af vores julemarked og Kirsten Tang Holbek har som tovholder for 
jubilæumsudvalget afholdt møder i dette regi. Vi har også holdt et par fællesmøder med Føllegård 
Alive i forbindelse med planlægning af fællesaktiviteter.  

 

Udstillinger og markeder. 

Som  jeg nævnte i beretningen for 2015 er vi i bestyrelsen nået frem til at to udstillinger og et marked 
er hvad vi har kapacitet og publikum til her i Skævinge 

Vi valgte derfor at vores jubilæumsudstilling skulle være en af de to udstillinger i 2016 og så 
arrangerede vi en efterårssudstilling i september i samarbejde med Føllegård Alive. I november 
havde vi så det meget populære og velbesøgte Kunsthåndværkernes Julemarked. 

Vore 40 års jubilæumsfest og udstilling fandt sted på jubilæumsdagen den 20 april med fernisering af 
udstillingen og de efterfølgende dage fra den 21.-23. april med udstillinger og underholdning. 
Detaljeret program for dagene og tilbageblik på foreningens 40 år fra nuværende og tidligere 
formænd kan læses inde på Skævinge Kunstforenings hjemmeside men her er lidt fra bestyrelsens og 
jubilæumsudvalgets evaluering af dagene: 

Der var blevet sendt mange indbydelser ud til ferniseringen. Der kom mange men vi manglede måske 
også nogle af de indbudte. Jan og Kirsten havde smurt flotte pindemadder og vi fik sandwich fra 
Kroen så der var masser af mad. Ib og Annette havde lavet en flot æresport og et smukt skjold. Der 
var god stemning og gode taler. Den efterfølgende medlemsmiddag havde fint fremmøde  med god 
stemning og dejlig mad. 

Vi fik stor ros for udstillingen som jo var delt i to. I Kunstlængen havde vi inviteret udstillere tilbage  
fra vores 40 år som Kunstforening. Jeg tror at alle inviterede takkede ja og det blev til en flot 
kronologisk opsætning  organiseret af Kirsten Tang Holbek og Gerda Lauritsen. Dertil kommer at 
Mads og Ib havde knoklet med at friske Kunstlængen op ved at male gulve og vægge og så fik vi også 
en ny væg i Kunstlængen af  Hillerød Kommunen. Bernt og Annette var også ind over – Bernt med 
PR og Annette med flotte kurve og blomster. 

Vi havde lånt Musiklængen og her havde vi så udstilling af vores egne værker. Takket være igen 
Kirsten Tang Holbek endnu en smuk opsætning på staffelier og lejede udstillingsvægge fra 
Frederiksborgcentret. Kirsten har mange gode forbindelser. 

Vi fik  4 nye medlemmer i foreningen efter jubilæet og et ønske om at der kunne arrangeres en 
udstilling af egne værker måske hvert andet år. 

Underholdningen var fin men der kunne godt have været flere publikummer hen ad vejen. De 
forskellige workshops var en stor succes og gav lige lidt ekstra til arrangementet. 



Vores lotteri med udlodning af værker fra de udstillende kunstnere i Kunstlængen var også en stor 
succes med fine værker og stor interesse fra deltagende publikummer. Vi solgte lodsedler for den 
nette sum af 3.740 kr. 

Sidst men ikke mindst blev der produceret et flot jubilæumsskrift som jubilæumsudvalget  og Mads 
havde knoklet med.  

Hvis I har tid og lyst så gå ind på Skævinge Kunstforenings hjemmeside og se udsendelsen om TV 
Nordsjællands besøg på Føllegård i anledning af jubilæet. Det giver et meget godt indtryk af de to fine 
udstillinger. 

Mange tak til alle involverede -  herunder Føllegård Alive -  for deres bidrag til at få afviklet dette 
store arrangement på så fin en måde som det blev tilfældet. Som Kirsten skrev i evalueringen: Alt i alt 
nogle dejlige men anstrengende dage. 

 

Vores septemberudstilling blev også i 2016 afviklet i samarbejde med Føllegård Alive. Vi havde 
inviteret fire kunstnere: Helle Malling-Beck (malerier), Dan Rasmussen (malerier), Jørgen C 
(malerier) og Bent Andreassen (glaskunst). Jørgen C sprang fra men i stedet fik vi så Lisbeth Murel 
(malerier). 

Føllegård Alive stod for cafe og dele af underholdningen. 

Kunstforeningen havde bestilt duoen: Det bliver bedre til at underholde om lørdagen i forbindelse 
med ferniseringen. Det var en succes med to hyggelige fyre der var gode til at underholde viste det sig. 

Der skulle have være loppemarked om søndagen men det blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. 
Underholdningen om søndagen stod duoen C2 for -  arrangeret af Føllegård Alive. 

Desværre ikke mange besøgende over de to dage men kunsterne syntes det havde være hyggeligt. Vi 
købte stort ind af kunst for at få nye kunstværker til vores samling. Mere om det senere. 

 

Kunsthåndværkernes julemarked i november var som altid en stor succes med mindst 1000 
besøgende over to dage. Det er ikke for meget at sige at det væltede ind med mennesker om lørdagen 
og søndagen var også velbesøgt. Der var 34 udstillende kunsthåndværkere og det blev som tidligere år 
et flot marked. Føllegård Alive stod for cafe og julemand med trylleshow i Musiklængen og vi havde 
Bernt julemand på besøg i hovedhus og Kunstlænge,  ponyridning i gården og vores traditionelle 
julelotteri. Der  var igen i år et lille overskud på julelotteriet  takket være de flotte gaver  til lotteriet 
fra de udstillende kunsthåndværkere.  

Bestyrelsen vil gerne her sige mange tak til kunsthåndværkerne  for deres velvilje til at sponsorere 
gaver.  

 

Indkøb. 

I min beretning sidste år gjorde jeg opmærksom på at vi ikke havde indkøbt kunst i 2015 grundet 
nedgang i medlemstallet og behovet  for at spare penge til vores jubilæumsarrangement. 

Vi har haft lidt medlemsfremgang siden da og vi havde også penge i kassen til at købe kunst for i 
2016. 

Vi har derfor indkøbt følgende værker: 

 



Ulla Bjervig (maleri) 

Thaner Nørbygaard (maleri) 

Bent Andreassen (glasskulptur klovn) 

Bent Andreassen(Glasbilleder) 

Bent Anddreassen (skulptur glas/træ) 

Dan Rasmussen (billede) 

Helle  Malling-Beck (maleri) 

Helle Malling-Beck (to små malerier) 

Lisbeth Murel (billede med kajaker) 

 

Vi har i alt indkøbt kunst for 25.400 i 2016. 

 

Medlemsudflugt. 

Vi fik et ønske fra medlemmerne på generalforsamlingen sidste år om en medlemsudflugt. Der blev 
derfor arrangeret en udflugt til Lene Kure Larsens lille galleri og cafe på havnen i Helsingør. Jeg tror 
vi var omkring 12 til spisning i cafeen. Det blev en god aften med godt vejr og hyggeligt samvær synes 
vi selv. 

 

Hjemmesiden.  

Vi har nu i skrivende stund fået en meget flot hjemmeside op at stå. Smadar er blevet redaktør på den 
og her vil I fremover kunne blive opdateret  om  nuværende og kommende arrangementer ligesom 
referatet fra denne generalforsamling vil være at finde der. Husk nu at kigge på den regelmæssigt så I 
kan følge med i hvad der foregår i jeres forening. 

 

Folderen. 

Vi har ikke endnu fået lavet en folder om vores aktiviteter i 2017 da vi ikke helt er nået i mål med 
planlægningen. Lige så snart den er færdig får I den ud på mail. 

 

Infoskærm i Brugsen. 

Vi bruger også infoskæmen i Brugsen hvor I altid kan se mere til vores arrangementer og så er Bernt 
bestyrer af vores Facebookside som I også meget gerne må checke regelmæssigt. Bernt er den absolut 
bedste bestyrer af denne og ham der sørger for at føre den ajour med nye tiltag fra vores side. 

 

 

 

 



Vores samarbejdspartnere. 
 

Vi har som det også fremgår af beretningen også i 2016 haft et godt samarbejde med Føllegård Alive. 

De står nu for cafe-driften til alle vores arrangementer ligesom vi samarbejder om underholdning og 
afvikling af arrangementerne. Ib Mathiessen fra bestyrelsen sidder i bestyrelsen for Føllegård Alive 
som repræsentant for Kunstforeningen. 

Bestyrelsen håber selvfølgelig på at kunne fortsætte dette samarbejde i 2017. 

 

Vi sidder også med som samarbejdspartnere i det udvalg der er nedsat af Hillerød Kommune til at 
føre planerne om en helhedsløsning  for en samling af kultur /fritid/og sport i en nybygning eller 
tilbygning til den nuværende hal. Bernt sidder med i det udvalg som repræsentant for 
Kunstforeningen.  

 

Udlodning af kunst fra samlingen. 

 

Som I kan se af dagsordenen udlodder vi i år to værker fra samlingen. I kan se værkerne der. 
Udlodningen vil finde sted under ost og rødvin. 

Jeg vil slutte min beretning med at rette en varm tak til de øvrige medlemmer af bestyrelsen for godt 
samarbejde i 2016. 

Tak til udstillingsudvalgets medlemmer for jeres indsats med at arrangere julemarkedet og ikke 
mindst tak til jubilæumsudvalget for jeres store indsats omkring jubilæet. 

Sidst men ikke mindst så må jeg igen takke vore eksterne kasserer Hanne for hendes store hjælp med 
bestyrelsesarbejdet i 2016.  

  

Som I også kan se af dagsordenen genopstiller jeg ikke som formand for foreningen så dette var min 
sidste beretning for denne gang. Jeg har valgt at stille mig på sidelinjen for at prøve det -  så jeg 
genopstiller heller ikke til bestyrelsen.  

Det har været nogle lærerige år både som bestyrelsesmedlem under myreflittige og superaktive 
Kirsten og som formand for denne bestyrelse af dygtige mennesker. Jeg kan varmt anbefale dem som 
gode samarbejdspartnere hver og en -  så overvej om ikke en af jer kunne have lyst til at træde ind i 
bestyrelsen i stedet for mig og få indflydelse på  hvad der skal ske af spændende ting fremover. 
Føllegård som kulturhus skal afløses af noget anderledes og måske lige så spændende fremover – det 
er en af udfordringerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


