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Årsberetning for 2022
Foreningens hovedformål er at varetage 2 interesser:
1. Indkøb af atrakkv og forskelligartet kunst kl bortlodning
     kl medlemmerne.
2. Tilbyde medlemsarrangementer af god, spændende og
     professionel kvalitet.
Vi har i år 20 værker kl bortlodning.

Årets aktiiteter
Der har været afoldt   bestyrelsesmøder, samt korte møder og ataler eter ferniseringer og 
medlemsarrangementer.
Årets første arrangement Nytårskur med gæstetaler Jacob Bille blev afyst pga sygdom.
Tirssag s 1. feb. Generalforsamling.
Mansag s 25. april Filmafen i Megascope ”The lost Leonarso ”.
Et lukket arrangement i den lille sal for Kunstoreningen.
Maleriet ”Salvator Mundi”, der pludselig dukkede op, blev undersøgt af de bedste eksperter, formodentlig 
købt af en arabisk prins og forsvundet fra ofentligheden.
Filmen eterlod fere spørgsmål end svar.
Der blev budt velkommen med et glas bobler samt  snacks.
Lørsag s 21. maj Artst Talk  mes Birgite Løkke Massen blev afyst p.gr.a. sygdom, men hendes fantasksk 
smukke billeder med bl.a. bevægelser og lysrefeksioner i vand kunne nydes i Galleriet, hvor hun havde 
soloudsklling og fernisering med bobler, mad og livemusik.
Sønsag s 12.juni ”Kørseli tur” tl Fåriang hos Laila Rask Pesersen.
Vi besøgte Lailas spændende univers, der består af hendes have, hele hendes hus og galleriet, der er en stor
kunstoplevelse. Vi nød en sandwich i Lailas have og slutede med kafe og kage.
Mansag s 22. august Billuns Skulpturpark.
Endnu et ”Kørselv tur” arrangement denne gang kl Billund, der bød på en skøn gåtur
i den frodige oase, der ligger langs Billund Bæk med 22 permanente værker af bl.a. Prins Henrik og Jens 
Galschiøt. Parken er åben for ofentligheden og er absolut gåturen værd. Arrangementet afslutedes med 
spisning på en hyggelig restaurant i Billund.
Onssag s 26. oktober ”Kunst og bobler” 1. foresrag.
Kunstoreningen inviterede kl 2 foredrag i eteråret, som vi kaldte ”Kunst og bobler”.
Det første foredrag blev afoldt af kunstormidler Sanne Hvidt og handlede om Cindy Sherman, en
amerikansk fotograf og kunstner, der med sine nyskabende portræter af sig selv i anderledes 
forklædninger, har fået afgørende betydning for fotografets rolle i hele kunsthistorien.
Sanne Hvidt viste eksempler på Cindy Shermans billedunivers og fortalte utrolig levende om kunstneren.
Onssag s 9. noiember Værkstessbesøg hos Keramikeren Aage Wurts.
Vi fk et unikt indblik keramikkens verden. Aage fortalte om hans arbejde generelt og  det svære arbejde 
med glasur. Han viste os eksempler på hans brugskunst, som han har levet af i mange år,
og hans unikakunstværker, som han fremadretet vil producere.
Kunstoreningen har købt 2 eksemplarer af hans unika kl bortlodning.
Lørsag s 19. noiember ”Kunst og bobler” 2.
Tendenser i dansk samkdskunst af kunsthistoriker Kamma Overgaard.
Kamma fortalte om mange nye kunstgenrer også kaldet hybridgenrer, der er opstået af bl.a 
computerteknologi.
Hun fortalte om både de etablerede kunstnere som Lemmertz, Kvium, Katja Bjørn og en del  nyere og 
anderledes arbejdende spændende kunstnere.

Bestyrelsen arbejder  med en idebank, her står bl.a et besøg hos Jens Galshiøt i Odense, og man er 
velkommen kl at komme med ideer kl nye arrangementer.



Meslemkontakt.
Alle medlemmer står i en medlemsdatabase, som Jørgen administrerer og ny adresse, mobilnr og 
mailadresse meddeles kl ham. Alle medlemmer bliver inviteret kl arrangementer og får indbydelse pr mail.
Jeg vil minde om at Galleriet har en hjemmeside med henvisning kl Kunstoreningen. Der er et særligt 
modul for klmeldinger kl arrangementer, samt præsentakon af bestyrelse, vedtægter, referater, årets 
kunstkøb samt akkvitetskalender.

I løbet af året har vi budt velkommen kl nye medlemmer, men desværre også taget afsked med nogle. Vores
medlemstal er 77.

Tak
Jeg iil gerne sige tak tl bestyrelse, suppleanter, reiisor, sirigent samt meslemmer.
Tak for 10 spænsense, lærerrige og hyggelige år i starten som kasserer, næstormans og nu som 
formans.
Tak for tllisen og jeg kan kun anbefale en plass i bestyrelsen.
De besste ønsker for Galleriet, Helle og Jørgen samt sen nye Bestyrelse.

Anne Theanser


