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"0g kom blot alle som har lyst -

den nye oplevelse hører fremtiden til"



Referat af generalforsamlingen den 10. marts 2005
i Kulturhuset Elværket.

Der var helt overvældende tilslutning  til årets generalforsamling
- ca.  175 medlemmer var mødt op.
a.    Carl clasen blev valgt til dirigent.
b.    Lis Nielsens formandberetning blev godkendt.
c.    Bente Rommes reviderede regnskab blev godkendt.
d.    Valg af bestyrelsesmedlemmer: Anders Kelstrup og

Jørgn Ritsmar blev valgt. Ib Dinesen blev kommitteret
medlem af bestyrelsen.

e.    Vibeke Jacobsen og Lone Jelshøj Hansen blev valgt til suppleanter.
f.    Revisorerne Hans worch og Hans Høg modtog genvalg.
g.    Årskontingentet uforandret kr. 200,- pr. medlem.
h.    Ingen indkomne forslag..
i.     B1. a. tak til pressen for ualmindelig fin dækning afforeningens

aktiviteter og til Nordea Danmark Fonden for økonomisk støtte til
jubilæumsudstillingen.

Aftenens fordragsholder, Niels Elberling, holdt et forrygende
foredrag. "Kunsteii og jeg" 60 års tilbageblik med udgangspunkt
i "Dejlig er den himmel blå". "Alvorligt sjovt" hvor alle i salen fik
rørt de sunde lattermuskler.Tak for det Niels.

Ved lodtrækningen blev følgende heldige 32 medlemsnr. udtrukket
i nævnte rækkefølge:
247-199-183-177-185-261-235-171-050-039-168-102-170-031-
233-224-266-248-025-133-117-225-109-049-215-041 -217-087-
153-159-088-179.

Der er foretaget kunstkøb i 2004 for kr. 37.443,-.

Ialt har 2.178  været gæster på foreningens 4 udstillinger i
Langes Magasin i 2004.



Jubilæumsudstillingen i Langes Magasin 27. febr. - 13. marts.
60-års jubilæet blev fejret på værdig vis .
En kunstnerkavalkade hvor 28 kunstnere viste ialt 85 værker.
Borgmester Knud Christoffersen åbnede udstillingen med en fest-
tale, hvor han bl.a. omtalte kunstforeningens betydning for byens
kulturelle liv. Der blev budt på  musik, vin, kaffe og chokoladekage,
og rigtig mange fernisei-ingsgæster havde en hyggelig eftermiddag.
Udstillingen blev ialt set af 800.

I Kulturhuset Elværkets cafe blev udstillingen af gamle plakater,
avisomtaler, fotografier, udstillingsprogrammer m.v.  studeret og
diskuteret  -det var ren nostalgi!

Som en jubilæumsgave modtog kunstforeningens medlemmer et
signeret stentryk af grafikeren Bo Rødding. Der er kun lavet 300 tryk,
16 forskellige motiver - måske et kommende bytteobjekt?

Jubilæumsårets sommerudstilling 28. maj - 12. juni
Billedkunstner Kirsten Murhart, København, og billedhugger Steen
Overgaard Madsen, Frederikssund, har deltaget i mange gruppe -og
separatudstillinger i Danmark.
I år er de endvidere inviteret til at udstille sammen i Holland,.og
Kirsten Murhart skal på en stor separatudstilling i Rusland udstille 30 L
meget store billeder. Vi glæder os til at byde kunstneme velkommen i
Langes Magasin.

Skulptur og maleriudstilling ved Kulturhuset Elværket
5. -26. juni.
Det er noget absolut uprøvet her i Frederikssund at lave en udendørs
skulpturudstilling -vi håber på, at rigtig mange vil lægge vejen forbi
Elværket i udstillingsperioden -og også deltage i ferniseringen,
grundlovsdag, søndag den 5. juni.
De udstillende kunstnere er: Steen Overgaard Madsen, Steffen Lund,
Monica Partipilo, Lars Skov Nielsen, Stine Ring Hansen,
Misja Kr. Rasmussen og Steffen Ltittge.



Kunstforeningens  bestyrelse 2005/06

Formand Lis Nielsen,  Frederikssund
lb Dinesen, Slangerup
Mogens Andersen, Frederikssund
Elsebeth Hutters, Frederikssund
Jørn Ritsmar, Da]by, Jægerspris
Anders Kelstrup, Roski]de og Over Dråby
Suppleanter:
Lone Jelshøj Hansen, Frederikssund
Vibeke Jacobsen, Frederikssund
Kasserer:
Bente Romme, Frederikssund
Revisorer:
Hans Worch og Hans Høg, Frederikssund
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Kommende udstillinger:
Tirsdag den 6. september -søndag den ] 8. september.
Billedhugger Carsten Jensen og
Kunstmaler Yoshiki Nakahara.

Lørdag den 5. november -søndag den 20. november.
Malei.iudstilling med:  Lotte Agger -Pia Fonnesbech -
Anne Lindgren - Marie Svan Olsen.

Næste års generalforsamling: 9. marts 2006 i Elværket.
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