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Stikord årsberetning 2017 
 

Hovedoverskrifter på årets arbejde 
Den vigtigste opgave for bestyrelsen er at gøre det så attraktivt som muligt at være medlem i Kunstforenin-

gen Brænderigården. Bestyrelsen skal hele tiden gå på 2 ben, og sådan som medlemskabet er skruet sammen, 

skal vi på bedste vis forene 2 interesser: Køb af attraktiv og forskelligartet kunst til bortlodning og tilbud om 

medlemsarrangementer af god og professionel kvalitet. 

Bestyrelsen skal vedblivende arbejde for at udbrede kendskabet til foreningen og dermed øge medlemstallet. 

  

Arrangementskalender året igennem 
07.01. Nytårskur med bortlodning – Kulturminister Mette Bock var dagens gæstetaler (72 deltagere). 

24.01. Generalforsamling og bortlodning af kunst indkøbt i 2016 (75 deltagere). 

02.04. Jorn+Munch i Silkeborg (udsolgt med 26 – 23/3). 

07.04. Artist Talk med Bent Hedeby Sørensen (25 – 23/2). 

03.09. Skulp-Tur III – en bytur med Bente Hammershøy og afslutning i Galleriet (19 – 10/9).  

02.10. Besøg på CASA (udsolgt med 53 – 35/18). 

23.11. Efterfernisering og samtaler med 3 kunstnere C. Ghecca, K. Lønbæk og L. Rask Pedersen (37 – 28/9). 

06.01  Nytårskur med bortlodning – Erhvervsmanden Steen Jørgensen var dagens gæstetaler (70 deltagere). 

06.02. Generalforsamling og bortlodning af kunst indkøbt i 2017 (65 deltagere). 

              

Der har derudover været afholdt 3 bestyrelsesmøder og nogle arbejdsmøder i bestyrelsen. 

 

Kontakten til medlemmer 
Alle medlemmer registreres i en medlemsdatabase, og al kontakt sker til den enkeltes mailadresse. Det er 

derfor af stor vigtighed, at foreningen hele tiden har den aktuelle mailadresse. Desuden er alle medlemmer 

registreret i Nets Betalingsservice, og det er fra denne medlemsbase, at kontingentopkrævningerne udskrives.  

Kunstforeningen har endvidere en særskilt bjælke på Galleriets hjemmeside www.gb-h.dk.  

Alle indbydelser og nyhedsbreve vil kunne findes på hjemmesiden, og her er også en altid opdateret kalender 

over årets aktiviteter – kig ind på den med jævne mellemrum! 

Husk at Kunstforeningen Brænderigården er med på facebook.  

 

Bortlodning af kunst 
I 2017 er der indkøbt 20 værker, som alle bortloddes på generalforsamlingen den 6. februar 2018.  

Den samlede udgift til indkøb af kunst har ifølge regnskabet været 88.600 kr., og det svarer til godt 91 % af 

kontingentindbetalingerne og altså et lille stykke over den vedtægtsbestemte andel. 

 

Bestyrelsen 

 

Medlemspolitik og fordele 
Oversigt over samarbejdspartnere – se hjemmesiden……. 

 

Nye medlemmer og tilbud om ”hvervegaver”  
 

Arrangementer i 2018 
Hold endelig øje med os og husk, at kalenderen løbende bliver opdateret på hjemmesiden. Så snart vi kender 

en dato for et arrangement bliver den sat på, og programmet bliver så lagt ind samme sted og i samme øje-

blik, som det er færdigt. 

For øjeblikket arbejder vi med 3 ting: Foredragsaften med Bentemarie Kjeldbæk forud for fernisering (21.3.), 

Kunsten i Tørskind Grusgrav, gentagelse af besøget på CASA (Michael Kvium mv.). – og der kommer mere.  

 

Afslutning 
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http://www.gb-h.dk/

