
AKTIVITETER I FREDERIKSSUND  KUNSTFORHNING  I JUBILÆUMSÅRBT  1995.

Formand Lis Nielsens beretning.                   23 €  m~r,T#t€,+r , Hp +,r,   `` /;å.

Frederikssund Kunstforening har nu iait         ?etf#nde`riedi{fm?r.`-C '9  T° '°)
der er en lille ffemgang fra sidste år.

Foreningen har haft fire store udstillinger i Langes Magasin, disse udstillinger er set af knapt
3 .000 memesker.

Omkostningeme til udstillingeme er financiret af dels medlemmemes kontingent på kr.  175
om året og dels af søgte gaver ffa pengeinstitutter, private firmaer og en kommunegaranti (som
blev brugt) i anledning afjubilæet.
Bestyrelsesarbejdet er ulømet og kun vagteme på udstillingeme får en symbolsk betaling.

Aktiviteter i 1995.:
FEBRUAR.
23 . februar - fødselsdag på restauraht Kalvø- foredrag ved kunsthistoriker Søren Elbak m.v.
økonomisk underskud på grund af overvældende tilslutning.
25. februar -Retrospektiv udstilling i Langes Magasin a3manuel Nielsen, Th. Hagedom-Olsen,
Emst Syberg, Ove Køser, Gerda Rytter, Morten Nielsen, Jørgen Wiberg, Hjalte Skovgaard, Ulf
Rasmussen, Povl Søndergaard, Niels Nielsen, Povl Larsen).
Redaktør Birger Kristensen får udvirket at den udstillede Emanuel Nielsens buste af bokser Chris
bliver støbt i bronce for W. Bemtsen pengene og  nu smykker i Frederikssund Hallen.
25. februar  -Billedhugger Søren Jensen udstiller skulptur og tegninger i Elværket.
Musikals underholdning afjazz-orkesteret Mainstream 7 + 1.

JUNI.
10.-24. juni  viser maleren og tegneren Peter Biel 60 crayns-tegninger.
"Scenes og Shetland" en  slags rejsebeskrivelse fi.a Peters  månedlange ophold på de forblæste øer

og hans optagethed af hestene på øeme.

SEPTEMBER
9. til 28.  september -billedhugger Morten Nielsen's fødselsdagsudstilling. M.N. viste sine nyeste
arbejder.-37 små akvareller -36 store akvareller og   18 skulpturer! ! ! ! Den store skulptur
"Mellem to søjler" var et fint blikfang for udstillingen. Morten gav foreningen tilladelse til at

benytte et af akvalleme som forlæg til en usædvanlig smuk femiseringsindbydelse.
Udstillingen udvirkede at der blev ønsket artikel om Morten i "Jul i Frederikssund" 1995. .
Redaktør Birger Kristensen lader sig endnu engang inspirer  - denne gang til talk-show  med
Morten på restaurant Kalvøen -anledningen er Kalvøselskabets 100 års jubilæum til august

NOVEMBER
11-26. november -Lene Regius og Per Weiss "Store krukker" et værdigt punktum for
kunstforeningens jubilæumsår. Mange skolebøm fik glæde også af denne udstilling.
Rådhushallen smykker sig nu med en af per Weiss's store krukker. /1.
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DET HAR vl oGSÅ vÆmT MED:

Søndag den 7. maj - Asger Jom på Louisiana, kun syv medlemmer deltog i Emmas gememgang
af hans udstillede værker. -Det blev en rigtig god oplevelse for os-tak til Emma.

Aktivt deltaget i kulturkampagnen i Frederikssund Kommune 1995-96 og hemed være
medinspirator til  udarbejdelse af en  kultur og flitidspolitik i Frederikssund Kommune.

bl.a. ved at arbejder med i projekter f.eks. om
Kunstnerboliger.
Grøn kunstrute i Frederikssund `
Ved anlægs-/nybygningsarbej der afsættes penge til kunstudsmykninger
Nedsættelse af kunstudvalg-bredt kommunalt.

Foredragsrække på Folkeuniversitetet :
Kunsthistorikeren Søren Elbak  -"Fra Krøyer til Heerup".
08
på Kunsthøjskolen Thorstedlund to meget velbesøgte  kulturdebatter  med  overskriften "Hvad
skal vi med kunsten?".

Besøget på Bornholms nye kunstmuseum  droppede vi da en færge er nedlagt!

men

turen til  ARKEN, museum for moderne kunst, Skowej 100, 2635 Ishøj
er arrangeret til

SøNDAG DEN 21. APRIL 1996 KL. 12.45 VED MUSEET.

Der vi] blive forta]t om de nye spændende bygninger og den store udstil]ing af
EMIL NOLDES billeder, udlånt fra hele verden, vi] b]ive guidet.

Husk den bindende tilmelding til Anna eller Niels eller her på udstillingen.
Pris for entre og rundvisning er kr. 60,-.



På valg til bestyrelsen:

Lis Nielsen - fimgerende fomand i s år (Torben Hjort gik i "utide").
har været med i bestyrelsen i forskellige fiinktioner siden 1984
glæder sig nu til at være menigt medlem af kunstforeningen med de
rettigheder som ethvert medlem af kunstforeningen har til at blande sig
komme med gode ideer og bakke op om den siddende bestyrelse.
Jeg har været utrolig glad for at være med i arbejdet  med at markedsfi7re

Frederikssund Kunstforening som en visionær, levedygtig kunstformidler.

Som nyt;j±§±±[=S!±Spgg!gm foreslå±E£p±j±±=ggg, Solsikkevej  1, 3 600 Frederikssund

vedr. suppleanter ( de vælges kun for 1 år ):

Torben Hjort ønsker ikke genvalg `

Oscar Larsen fik nyt job i Rudkøbing og vil som følger deraf ikke genvælges.

Bestyrelsens forslag til nye suppleanter;
=  _  _ ' _  _ _ _  _ _ _ _-=

`JL±L±a±n=gg;n, Solsikkevej l, Fr.sund        ¢
08
I¥Strandhøjen28,Fr.sund

Foreringens revisorer- Hans Worch og Georg Jensen -vil geme genvælges.



TAK TIL:

Mainstream 7 + 1  for deres festlige  spil ved foreningens jubilæum ( vederlagsffit)

Tak til Frederikssund kommune .- Unibank- Mangor og Nagel A/S, Anker Hansen & Co. A/S
Thorsgaard Trykcenter for støtte til udsendelse af festskrift i forbindelse med jubilæet.

Tak til Den danske Bank som gav kr. 5.000 som hjælp til Morten Nielsens fødselsdagstryk.

Tak til Frederikssund Avis og Frederiksborg Amts Avis for den flotte pressedækning vi har på
foreningens udstillinger.

Tak til Elise Brøndum og Birthe Bielefeldt fordi de på eksemplarisk vis passer foreningens
udstillinger og iøvrigt andet forefåldende arbej de i kunstforeningen.

Tak til Anna Nielsen, foreningens alletiders, hjælpsomme og effektive kasserer,
hun henter, bringer, skaffer, betaler og kontrollerer i helt utrolig grad.

Taktildensamledebestyrelseforetprimasamarbejd+gmangegodeoplevelserpåalleffonter

Mange, mange hilsner Lis Nielsen
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