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Velkommen til Årets generalforsamling, som er foreningens nr. 62.  

Dejligt at se så mange fremmødte.  

Jeg vil starte med, at takke alle jer, der var mødt op til ferniseringen i lørdags, hvor i også kunne 

møde Årets kunstner, Niels Rahbæk, der fortalte om sin kunst. I var med til at gøre det til en rigtig 

hyggelig formiddag. 

Vi har i 2016 afholdt 7 bestyrelsesmøder. 

Vi er i dag 382 medlemmer i Århus Rådhus Kunstforening, hvilket desværre fortsat betyder, at der er 

et mindre fald i antallet af medlemmer – på trods af, at der i 2016 er optaget 26 nye medlemmer. De 

medlemmer, der har meldt sig ud af foreningen, har typisk været medlem af foreningen i mange år – 

og de giver alle udtryk for, at de har været rigtig glade for at være medlem. Men flere er gået på 

efterløn eller pension og har valgt at ophøre deres medlemskab.  

Faldende medlemstal betyder også færre penge at købe kunst for. Vi har i 2016 købt kunst for i alt 

kr. 269.486, som er lidt mindre en i 2015. (kr. 270.695) 

Vi har dog stadig et mål i Bestyrelsen om, at få medlemstallet op i nærheden af 450 – og har, ligesom 

sidste år, reklameret for kunstforeningen på de forskellige intranet i Aarhus Kommune – MEN 

derudover er det fortsat vigtigt, at vi som medlemmer i fællesskab gør en aktiv indsats for at nå målet. 

Så vi har brug for jeres hjælp til at fortælle din kollega ude på din arbejdsplads om foreningen. I kan 

hente informationer ved at henvise til vores hjemmeside eller til det LINK om foreningen, der findes 

på Aarhus Kommunes Intranet, Medarbejderportalen. Der ligger også en QR-kode på bordet i kan 

benytte. 

I Bestyrelsen forsøger vi, at gøre nogle gode indkøb, og få så meget for pengene som overhovedet 

muligt – naturligvis med respekt over for kunstneren - og uden at gå på kompromis med kvaliteten. 

Og vi synes vi igen i år har formået, at gøre nogle rigtige gode indkøb. 

I 2016 har vi som i de tidligere år besøgt en del kunstnere, censurerede udstillinger, gallerier, atelier 

mv. OG det er altid en god og berigende oplevelse, og altid spændende om I som medlemmer kan 

lide det vi har købt. Nogle af jer har også foreslået nogle kunstnere som vi skulle besøge. Vi er rigtig 

glade for jeres forslag - så fortsæt endelig med at melde ind. 

Vi har i 2016 bl.a. besøgt kunstmalerne Søren Romby, Jon Gislason, Lena Kühl, Peder Stougaard og 

glaspuster Rikke Stenholt, glaskunstner Karenlise Krabbe samt Galleri V58 og galleri Profilen. 

Vi har også været på den årlige lørdagsudflugt. Denne gang var vi syd for Aarhus - hvor vi så megen 

god kunst. 

Vi besøgte bl.a. keramiker Thyge Thomasen, hvor vi købte de 2 keramikskrin (nr. 82 og 83) kunstner, 

Flemming Hald, hvor vi købte stentøjsfiguren med de 3 glade grise ”Grisefest” (nr. 74), skulptør og 

kunstmaler Vibeke Rønsbo, hvor vi købte de 2 bronzefigurer – tidligere tandpastatuber – (nr. 79 og 

80), kunstmalerne Mogens Gissel (værk nr. 18) og Faranak Sohi (værk nr. 12 og 62) samt til sidst 

Jørn Rønnow, hvor vi købte et af hans træskulptur Huse, der bortloddes sammen med det lille 

tekstilbillede i bomuld (værk nr.24) og også et af hans støbejerns hjerter (værk nr. 81) 

Derudover har vi naturligvis besøgt Årets kunstner, Niels Rahbæk, i hans værksted i Brabrand. Flere 

af jer havde fornøjelsen af, at møde ham til ferniseringen i lørdags. 

Niels Rahbæk arbejder både med maleri og skulptur og søger konstant efter nye udtryksformer. 
Motiverne i hans malerier spænder fra portrætter af mennesker til billeder af Aarhus i natten. Niels 



Rahbæk er optaget af menneskets daglige handlinger, hvad enten de fører til højere erkendelse eller 
barnlig regression. 

Jeg vil også fremhæve de 7 udvalgte og anerkendte Aarhuskunstnere som Bestyrelsen, i anledning 
af Aarhus som Kulturhovedstad 2017, har inviteret til at give deres bud på et kunstværk, som idé- 
eller motivmæssigt relaterer sig til Aarhus. De udvalgte kunstnere er Jan Balling, Klaus Bahnsen, 
Hans Krull, Birthe Reinau, Thomas Andersson, Rikke Stenholt og også Niels Rahbæk. Disse helt 
unikke værker er nr. 1 til 7. 

OG igen i år har vi været lidt royale. Jeg vil derfor også fremhæve kunstforeningens køb af ”en royal 
løve” (værk nr. 9), som er en skitse til en af de “3 løver” af Claus Ørntoft. Løverne er lavet i granit og 
er en gave til Hendes Majestæt Dronning Margrethe ved hendes 70 års fødselsdag i 2010. De er 
opstillet ved Marselisborg Slot, og kan ses løbende i fuldt firspring ned over parkens plæne. Dette 
værk indgår også i Aarhus-temaet. 

Også kunstværket af tegner og maler, Gerda Wegener, ”Motiv fra Rom” (nr. 34) skal nævnes. Gerda 
Wegener fik sit gennembrug som tegner tilbage i 1907. Hun giftede sig med en studiekammerat fra 
Kunstakademiet, Einar Wegener, som hun brugte som model. Efter ægtemandens forvandling til 
kvinden, Lili Elbe, rejste parret til Paris, hvor ægtemanden kunne leve åbent som kvinde og Gerda 
som aktiv lesbisk. Nogle af jer har nok set filmen om parret – ” Den danske pige”. 

Vi synes det igen har 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 vi 

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

disse indtil de skal bortloddes. På hjemmesiden ligger der stadig et bredt og repræsentativt udsnit af 

de indkøbte værker.  

Så HUSK, at kigge forbi siden engang imellem. Det er her I kan hente relevante informationer om 

foreningen. 

OBS - Ændring af tidspunkt for den årlige fernisering. 

Da flere og flere borgere ønsker en borgerlig vielse – også om lørdagen - er der blevet et øget pres 

på vielseslokalet i Rådhushallen – også lørdage formiddage. Det er derfor besluttet, at tidspunktet for 

den årlige fernisering fremover vil blive afholdt fra kl. 12 – 13. HUSK dette til næste år. 

HUSK også – at generalforsamling afholdes altid den sidste mandag i januar måned kl. 19.30. 

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

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

I år vil jeg ikke nævne KMD og løntræk, men i stedet opfordre jer som medlemmer til at få lavet en 

automatisk bankoverførsel på indbetaling af kontingent. De sidste par år har Bestyrelsen brugt alt for 

mange ressourcer på, at rykke medlemmer for manglende indbetaling af kontingent – og indbetaling 

er altså jeres eget ansvar. Og manglende indbetaling kan ende med, at man bliver slettet som 

medlem - SÅ HUSK – kontingent svarende til 1 år skal være indbetalt inden årets udgang, dvs. pr. 

31/12, hvis du vil være sikker på at kunne opretholde dit medlemskab. 

Til sidst vil jeg også på bestyrelsens vegne gerne takke alle jer, der har hjulpet med de mange 

praktiske gøremål i løbet af året – ikke mindst når vi i januar skal opstille de indkøbte kunstværker og 

gøre klar til ferniseringen og generalforsamlingen. Det er et meget stort arbejde og en stor hjælp I 

yder.  

Og som nuværende formand, vil jeg også takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres indsats 

og bidrag til bestyrelsesarbejdet, hvor en positiv tilgang til bestyrelsesarbejdet og ikke mindst de 



forskellige kompetencer, der er til stede gør, at jeg oplever vi er i stand til at løse alle de 

forskelligartede funktioner, som er en forudsætning for en god og effektiv bestyrelse.  

Jeg vil også fortsat takke Aarhus Kommune for at stille Rådhushallen og rådhusbetjente gratis til 

rådighed ved afvikling af fernisering og generalforsamling. Dette betyder meget for foreningens 

økonomi.   

Som I kan se af dagsordenen har jeg besluttet ikke at lade mig genvælge. Efter ca. 17 år i 

Bestyrelsen og de sidste 7 år som formand har jeg valgt at takke af og udbyde posten til et andet 

interesseret medlem. 

Jeg vil tænke tilbage på 17 gode og berigende år i Bestyrelsen og ikke mindst de mange engagerede 

medlemmer i foreningen, der har støttet op om Bestyrelsen og dennes arbejde. Dette skal I have 

tusinde tak for.  

.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kære medlemmer - om lidt skal vi i gang med selve lodtrækningen.  

Lodtrækningen foregår som bekendt digitalt. 

Er du heldig at blive udtrukket – så benyt din chance for at få et kunstværk med hjem. Også selv om 

det ikke lige var en af dine første prioriteter. 

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

ekstra numre, så vi sikre på, at alle værker bliver bortloddet. Vi udtrækker derfor 180 numre. Hvis dit 

nummer bliver udtrukket blandt de sidste, kan dette desværre betyde, at alle kunstværker er 

bortloddet inden det bliver din tur, så du ikke får et værk med hjem. Men vi synes dette er bedre, end 

at der er værker tilbage, som ikke er valgt.  

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 medlem. Og giv dig tid til at vælge  – der er ikke 

noget, der haster og du kan ikke vælge om. 

 

Så kaste jer ud i det. … og - HUSK:  ”Der findes noget for enhver smag undtagen den dårlige”. Tak 

for ordet. 

 

Helle Keblovszki 

Formand 

28.01.2017 


