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Referat af kunstforeningens generalforsamling
torsdag den 15. marts 2007 i Ku]turhuset E]værket.
Der var mødt ca. 165 medlemmer op til generalforsamlingen.
Carl Clasen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsam-
lingen lovligt indvarslet.
Forinand Lis Nielsen aflagde beretning om årets aktiviteter:
25.02-12.03 Pia Rakel Sverisdottir-kunst i glas og metal.

Niels Peter Juhl - fotografiske metaforer.
14.05-28.05 Nordiske Drømme. Bornholmske kunstnergruppe ACAB
26.08               Ulla Tolstrup og Mogens Andersens private kunstsamling.
09.09- 24.09 Kunst fta den lberiske halvø.
25.11 -  10.12 Kunst som Gave.
517 værker er vist på foreningens fire udstillinger, som i alt har haft
2.137 gæster.
25 værker blev udloddet på generalforsamlingen i 2006.
Stor tak for den flotte pressedækning til:  Frederikssund Avis,
Fjordbyeme, Frederiksborg Amts Avis og Fjord TV.
Tak til revisoreme Hans Worch og Hans Høg.
Tak til bestyrelsen og vagteme for et ualmindeligt godt samarbejde.
Projektet "Kunst i Frederikssund Kommune" skrider ffemad. Vi opfordrer
medlemmeme til at kontakte os, hvis de har  kendskab til andre
kunstværker i storkommunen end de der er omtalte på hjemmesiden.
Hjemmesiden har fra årsskiftet ændret navn til:
www.fi.ederikssund-kunstforening.dk.
Den redigeres og vedligeholdes af Bente og Henning Romme.
Fotos af lb Dinesen.

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Bente Romme og godkendt
af genera]forsamlingen.

Lis Nielsen blev genvalgt  til bestyrelsen.
Jørgen Ludvigsen blev nyvalgt til bestyrelsen.
Mogens Andersen blev kommitteret medlem af bestyrelsen.
Elsebeth Hutters blev genvalgt som suppleant.
Kate Nellemose blev nyvalgt som suppleant.
Hans Worch og Hans Høg blev genvalgt som revisorer.



Det blev besluttet, at årskontingentet forbliver uforandret lu. 200,-.

Under eventuelt kom der forslag/henstillinger til bestyrelsen:
Har der været overvej elser om sammenlægning med andre kunstforeninger
i den nye kommune?
Lise Knm, Slangerup foreslog en slags "satellit-udstilling" i Slangerup
Bio, hver gang vi viser en ny udstilling i Frederikssund.?
Den omdelte foreløbige folder, der viser et udkast af Kunst i Frederikssund
Kommune blev positivt modtaget og bestyrelsen blev opfordret til i
samarbejde med kommunens Erhvervs - Turist og Kulturråd at skaffe
økonomi til folderen på både engelsk og tysk.

Alle ovennævnte spørgsmål og forslag vil bestyrelsen  tage op til  drøftelse
i den næmeste fi.emtid.

Efter genera]forsamlingen fortalte museumsdirektør Anette Johansen
om sit jobskifte fra Skagen Museum til J.F.Willumsens Museum.

Aftenen sluttede med bort]odning af 33 kunstværker:
De første 17 blandt alle foreningens medlemmer:
Nr.  51141 -251 -141 -245-82-134-106-179-44-46-215-102-180-22-29-105 .
De næste 16 blandt de fi.emmødte medlemmer:
Nr. 234-117-79-48-55-23 6-109-2121211 -2-115~4-160-175-84-195 .

-oOOo-

Søndag den 15. april blev foreningens medlemmer inviteret til åbningen af
udstillingen "1 symbolemes skygge" på J.F.Willumsens Museum. Det var
glædeligt at se, at mange mødte op.

-oOOo-

Lidt utraditionelt måske! Nordea, Jembanegade, Frederikssund har
ønsket at invitere foreningens medlemmer til femisering på en udstilling
med billedkunstneren Steffen Kindt, tirsdag den 8.maj.
Se vedlagte indbydelse.



Næste udstilling i Langes Magasin.
Lørdag den 2. juni til søndag den 17. juni.
NI LIV - kunstnergruppe fra Hillerød-Allerød området:
Billedkunstner lnger Andersen - keramiker Lasse Birk
billedkunstner Elisabeth Bækmark - billedkunstner  Helle Malling Beck
keramiker Anette Christiansen -keramiker Rikke Fj alland
fotograf A11an Nørregaard - billedkunstner Dan Rasmussen og
billedkunstner Børge Thomsen.

Der vil blive udsendt indbydelse i maj måned.

Not6r også, at vi planlægger udflugt lørdag den 9. juni.

-oOOo-

Kunstforeningens bestyrelse 2007/08 :
Lis Nielsen, Frederikssund
lb Dinesen, Slangerup
Jøm Ritsmar, Jægerspris
Vibeke Jacobsen, Frederikssund
Jørgen Ludvigsen, Frederikssund
Mogens Andersen,Frederikssund
Suppleanter:
Elsebeth Hutters, Frederikssund
Kate Nellemose, Jægerspris
Kasserer:
Bente Romme, Frederikssund
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telf. 47 3118 20
telf. 47 33  3181
telf. 47 5217 34
telf. 47 313215
telf. 47 33 46 37
telf. 47 3 1  24 3 1

telf. 47 3147 97
telf. 47 5010 45

telf. 47 3153 27

Hj emmeside : yww. fi.ederikssund-kunstforening.dk
E-mail : mail@fiederikssund-kunstforening.dk_
Kunstforenings adresse: Strandhøjen 4, 3600 Frederikssund.

ALLE ER VELKOMNE I FEÆDERIKSSUND KUNSTFORENING


