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FORMANDSBERETNING FOR 2012  

 

Velkommen til Årets generalforsamling, som i år er foreningens nr. 58 og tak for sidst til alle jer, 

der var mødt op til ferniseringen i lørdags, hvor i også kunne møde Årets kunstner, Michael Rode, 

der fortalte om sin kunst.  

 

Vi har i det sidste år afholdt 9 bestyrelsesmøder. 

 

På det første bestyrelsesmøde – efter generalforsamling - konstituerer bestyrelsen sig og den net-

op overståede generalforsamling evalueres. Derudover planlægges ”Årets opgaver” og det beslut-

tes om ”Årets Tema” skal være glas, keramik, oliemalerier eller noget helt andet.  

Heller ikke i år har vi valgt et decideret ”Tema”.  

 

I Bestyrelsen vil vi gerne bruge vores tid på bestyrelsesarbejdet og indkøb af kunst. I år er vi dog 

stødt på 2 store udfordringer. Den ene er KMD og løntræk til kontingent– og den anden er et beta-

lingskrav fra Ejendomsforvaltningen for leje af Rådhushallen til afvikling af generalforsamlingen. 

Dette vender jeg tilbage til senere i beretningen. 

   

Antallet af medlemmer i kunstforeningen er fortsat faldende og vi er nu 419 medlemmer. De fleste, 

som har meldt sig ud, har været medlem af foreningen i mange år – og de har været rigtig glade 

for at være medlem. Men de går nu på efterløn eller pension og har ikke plads til – som de siger -  

”mere kunst på væggene”. 

 

Faldende medlemmer betyder også færre penge at købe kunst for. Vi vil derfor gerne have med-

lemstallet op i nærheden af  500 – og vi opfordrer – igen i år - jer alle til at gøre lidt reklame for 

kunstforeningen på jeres arbejdsplads. Der ligger nogle eksemplarer af pjecen om foreningen her-

oppe. I må gerne tage nogle med  - eller hente pjecen på hjemmesiden. Det er i år lykkedes os, at 

få et LINK om foreningen på Aarhus Kommunes Intranet, Medarbejderportalen. Vi håber også det-

te vil give ”lidt bonus”. 

 

Vi bruger ikke penge på foreningsarrangementer – og kun ganske få penge på drift af foreningen. 

 

Vi har i år haft ca. kr. 307.000 til at købe kunst for – det er ca. kr. 15.000 færre end sidste år. Alli-

gevel har vi i år valgt, at købe flere dyre værker. Dette betyder, at der i år er færre kunstværker til 

bortlodning og samtidig flere 6 lodders værker. Vi har samtidig erfaret, at priserne på kunst er ste-

get en smule. Alligevel synes vi, vi har fået meget ud af pengene - uden at fornærme kunstneren – 

og uden at gå på kompromis med kvaliteten. Og det håber vi afspejler sig i de værker I kan se, der 

er til bortlodning i år. 

 

Rigtig mange af jer, har foreslået kunstnere, vi skulle besøge. Nogle har vi besøgt i år og andre vil 

blive besøgt i løbet af 2013. Vi er rigtig glade for jeres forslag - så bliv endelig ved med det. 

 

I 2012 har vi besøgt mange kunstnere i og uden for Kommunen, censurerede udstillinger, gallerier, 

atelier mv. Det er altid gode og berigende oplevelser, at se, lytte og diskutere med kunstnerne, for 
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så til sidst at beslutte, hvad vi skal købe til foreningen. Er prisen nu OK og kan medlemmerne lide 

det vi beslutter os for at købe.  

 

Bestyrelsen har i år besøgt Kunstnernes Påskeudstilling – men købte ingen kunstværker der i år. 

Vi har også besøgt Gammel Åbyhøj og været på udflugt til kunstnere i Silkeborg, hvor vi bl.a. be-

søgte Anne Lise Myrhøj (anbefalet af et medlem), Claus Becker og Jette Bækgaard.. Derudover 

har vi besøgt billedkunstner, Finn Haves udstilling på Museet i Odder, Skulptørerne Else Oltmann 

og Line Ringtved, billedkunstnerne Kirsten Fyhn og Inge Nygård og keramiker Lone Kirketerp, der 

også er anbefalet af et medlem. Ved et besøg i Galleri V58, blev vi bl.a. præsenteret for værker af 

den russiskfødte og døve kunstmaler  Alexei Svetlov, der maler nogle surrealistiske billeder – som 

i kan se i værket med Aarhus motivet ”Bro Café”.  

  

Derudover har vi besøgt den unge Aarhus kunstner, Michael Rode – som har værksted bag Slag-

terhuset i Jægergårdsgade. Michael er Årets Kunstner og flere af jer havde fornøjelsen af at møde 

ham til ferniseringen i lørdags. I hans meget farverige malerier gemmer der sig altid en historie. 

Trods hans unge alder er han allerede tilknyttet 3 Gallerier 

 

Udover Årets kunstner vil jeg også fremhæve værket af skulptør, Robert Jacobsen – ikke dovne 

Robert – men ”Store Robert”, som er et af hans unikke håndkolorerede kobbertryk. Det er 1 af 13 

værker, der har været udstillet i sommeren 2012 i Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke . Pen-

gene for køb af værket er gået ubeskåret til ”Den sorte Gryde”, der er Vor Frue Kirkes spisested for 

hjemløse. 

 

Vi har også haft besøg i Aarhus af kunstneren, Allan Frank, der bor i Frankrig – som har besøgt os 

under et visit i Danmark. Allan maler med emaljemaling på glas en helt specielt teknik. Bl.a. Face-

book.  

 

Så alt i alt har det været et udmærket og mangfoldigt kunst-år for foreningen og vi håber I kan se, 

at vi har gjort os umage. 

 

De indkøbte kunstværker hænger vi op i de kantiner vi har til rådighed på vore arbejdspladser og 

udlåner gerne værkerne til interesserede medlemmer, som så "opbevarer" værkerne og får glæde 

af disse indtil de skal bortloddes. Vi tilstræber også, at få lagt så mange værker ud på hjemmesi-

den som muligt, så der ligger et bredt og repræsentativt udsnit af de indkøbte værker.  

 

Foreningens hjemmeside - www.aarhusraadhuskunstforening.dk – er vores eneste mulighed for 

kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer.  

Den nuværende ”udgave” af hjemmesiden har efterhånden en del år på bagen – og den er tids-

krævende for os at holde ved lige. Bestyrelsen har derfor i 2012 besluttet, at få hjælp fra Green / 

Grafisk til en opgraduering af siden. Dette betyder, at hjemmesiden får et ”ansigtsløft” – og kom-

mer i en helt ny udgave, der bliver meget lettere for os at opdatere – Vi synes faktisk den er blevet 

rigtig god og glæder os til, at den går ” i luften”. Og dette vil ske i løbet af februar måned.  

På hjemmesiden vil du fortsat finde indkaldelse til generalforsamling, kunne se antal lodder forud 

for generalforsamlingen, skrive til bestyrelsen, se nogle af de indkøbte værker, få relevante oplys-
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ninger om foreningen og se ”Annoncering” af aktuelle arrangementer og interessante aktiviteter i 

byen inden for kunstens verden. Det kan være ”Åbne døre” i Aarhus”, ”Kunst for alle” 2013. 

”Kunstmesser” m.v.. Det kan også være et arrangement, som et medlem af foreningen anbefaler 

og gerne vil have ”Annonceret”. Vi forsøger, at gøre siden så interessant og ”aktiv” som muligt og 

at ”nå” ud til jer som medlemmer af foreningen. I er fortsat meget velkomne til at bidrage til aktivitet 

– så hermed en opfordring til jer alle.   

 

OG nu til vores 2 helt store udfordringer i år. 

 

KMD og løntræk til kontingent. Siden Lønhuset og dermed lønadministrationen i Aarhus Kom-

mune blev outsourcet til KMD for godt et år siden har vi haft nogle kæmpe udfordringer med at få 

indberettet og stoppet kontingent og det har er heller ikke længere muligt, at komme i personlig 

kontakt med en lønmedarbejder. Det vil være nødvendigt for Bestyrelsen at arbejde mod en mere 

smidig løsning – og det kan ikke udelukkes, at kontingentindbetalingen for nye medlemmer er nødt 

til at foregå via bankoverførsel eller andet. Hvis dette bliver eneste betalingsmulighed fremover vil 

Bestyrelsen fremlægge et forslag til en vedtægtsændring til § 4 på generalforsamlingen i 2014. 

 

Betalingskrav fra Ejendomsforvaltningen for leje af Rådhushallen. 

For første gang i foreningens 57-årige virke blev vi mødt med et krav fra Ejendomsforvaltningen 

om betaling af kr. 14.000 for afvikling af generalforsamling i Rådhushallen – første gang 2013. 

Dette på trods af, at det er en forening, der har eksisteret i kommunalt regi på frivillig basis uden 

nogen form for kommunalt tilskud i de år foreningen har eksisteret, at det kun er ansatte i Aarhus 

kommune, der kan blive medlem, at det er en forening uden fortjeneste for øje, da der bliver købet 

kunst for alle kontingentpengene, og at foreningen også er med til at gøre Aarhus Kommune til en 

attraktiv arbejdsplads…og jeg kunne blive ved. Så vi i Bestyrelsen synes faktisk der er rigtig man-

ge gode og rimelige begrundelser for, at Aarhus kommune fortsat stiller Rådhushallen gratis til rå-

dighed for foreningen og dens medlemmer denne ene gang om året. Men sådan er det desværre 

ikke længere.  

I år er det dog lykkedes os, at få bevilget samtlige kr. 14.000 fra en tværgående HR-pulje i Aarhus 

Kommune i overensstemmelse med visionen og målsætningen om den attraktive arbejdsplads.  

Så vi krydser fingre for, at det også lykkedes os fremover, at få en bevilling.  

 

OG HUSK - det er altid den sidste mandag i januar måned, der afholdes generalforsamling. Dato-

en for næste års generalforsamling vil blive lagt på hjemmesiden så snart vi har fået bekræftet, at 

vi kan leje Rådhushallen – dvs. engang i løbet af februar / marts måned i år.  

 

Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke Ingelise og Kristian, for den store indsats de 

begge har ydet i Bestyrelsesarbejdet. Ingelise har valgt, at træde ud af bestyrelsen, da hun er flyt-

tet til Sjælland og Kristian har valg at ”hellige” sig andre gøremål.  

Derudover vil Bestyrelsen også gerne takke alle jer, der har hjulpet med de mange praktiske gø-

remål i løbet af året.  

Som nuværende formand, vil jeg også takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres indsats og 

bidrag til bestyrelsesarbejdet, hvor en positiv tilgang til opgaveløsningen og ikke mindst de forskel-
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lige kompetencer, der er til stede gør, at vi er i stand til at bestride alle de forskellige funktioner i 

bestyrelsesarbejdet, som er en forudsætning for en god og effektiv bestyrelse. 

 

Kære medlemmer - om lidt skal vi i gang med selve lodtrækningen. Er du heldig at blive udtrukket 

– så hold dig ikke tilbage. Men benyt din chance for at få et kunstværk med hjem.  

 

Da der altid er udtrukne medlemmer, som ikke er til stede, er vi nødt til at trække en del ekstra 

numre, så vi sikre, at alle værker bliver bortloddet. Vi udtrækker derfor 175 numre. Dette kan bety-

de, at hvis dit nummer bliver udtrukket blandt de sidste, kan alle kunstværker være valgt inden det 

bliver din tur.  

 

Inden seancen starter, må jeg på bestyrelsens vegne henstille til at ingen – selv tager det billede 

eller flytter den skulptur man har valgt. Der vil være en fra bestyrelsen eller en af bestyrelsens 

hjælpere tilstede, som vil overrække værket til det heldige foreningsmedlem, der så skal hjem og 

glæde sig over sin gevinst. Og giv dig tid til at vælge det rigtige kunstværk – der er ikke noget, der 

haster og du kan ikke vælge om. 

Så - Kast jer ud i det. Pas godt på jer selv. Vi har gjort os umage for at vælge det bedste og som vi 

altid siger – ”Der findes noget for enhver smag undtagen den dårlige”. Tak for ordet. 

 

Helle Keblovszki 

Formand 

 


