
Frederikssund  Kunstforening
medlemsnyt  maj  2009

+qtoERIKSSd+o

-'    _1    J*

11

lJ,l,            )l

l,U(+,:'          L\\;T,l,lll''T-_    t';-,,l   ll/T

www.frederikssundlkunstforening.dk



Set 00  sket:
Foriirsudstillingen  Eventyrlige  Kolorister

med  kunstnerne  Lene  Christensen,  Torben  Bohse  og  Claus  Bojesen  blev besøgt af  ca.  375  gæster,
-Cit@ter fra gæstebogen:  ''Spændende, farverigt og  m.m. -Til  Lykke  med  en flot udstilling -En

fint besøgt fredag  eftemiddag  her i  Langes  M@gasin"

fieneralforsamlingen  -  den 26. marts  i  Kulturhuset Elværket

Ca.125  af foreningens  medlemmer var mødt  op
-  Carl  Clasen  styrede  slagets  gang  med  sædvanlig  eleganoe.

Formand  Lis  Nielsens  årsberetning  blev  godkendt.

Kasserer Bente  Romme fremlagde  regnskabet,  der blev godkendt.

Nyvalg  til  bestyrelsen:  Anja  Wium  og  Erling  Steen,

Valg  til  suppleanter:  Bjame  Larsen  og  Jane  Nøglebæk.

Valg  til  revisorer:  Hans Worck og  Henning  Jørgensen.

Bestyrelsen  foreslog  en  kontingentforhøjelse  fra  200  kr,  til  225.

Forhøjelsen  gælder fra  1/1  2010,  Forslaget  blev  godkendt,

Bestyrelsen  foreslog  at vi  i  en  forsøgsperiode  udsender  Medlemsnyt  pr.  e-mail  til  de  medlemmer

som  Ønsker det,  Tilmeldingslister var lagt frem.  72  medlemmer har foreløbig  tilsluttet sig  forsøgs-

ordningen.

Generalforsamlingen  tog  afsked  med  foreningens  kasserer  Bente  Romm,  som  gennem  de  sidste  5

år har forvaltet jobbet  på fornem  vis.  Hele  referatet  og  regnskabet fra  generalforsamlingen  kan  i

øvrigt  læses  på foreningens  hjemmeside www.frederikssund-kunsfforening.dk

Efter  generalforsamlingen  hørte vi  et  interessamt foredrag  -  "Hallo  Frederikssund"

Museumsleder  Mette  Kia  Krabbe  Meyer fortalte  om  den  kommende  udstilling  på  Egnsmuseet

Færgegården.  En  udstilling,  der i  lyd,  billeder og  effekter beskriver,  hvordan  både  byen  og  samfun-

det  omkring  har udviklet sig  fra  1809  til  i  dag.  (udstillingen  åbner den  26,  april).

Bortlodningen  af 34  indkøbte værker - følgende  nr.  blev  udtrukket:

Blandt alle  medlemmer:  211   P,  Svendsen  -130  S.Lund  -209  B.Davis -110  A.Kelstrup  -135

M.Andersen  -311   U.  Jacobsen  -248  l,Hvalsø  -246  S.Ruge  -106  E,Nielsen  I  283  J.  Pri  I  149

E.Nielsen  -120  C.Skibsted  -043  K.Hansen  -050  Niels  Bielefeldt  -290  L,Lang-Hansen  -100  G.

E.Andersen  I  202  A.  Nørgaard.

Blandt fremmødte  medlemmer:  287  E.Hogsted  -  229  K.Overgaard  -  046  B.A,Damgaard  -  236

V.Jacobsen  -  175  A,  Nielsen  -  150  Frederikssund  Kommune  -  094  S.J.Thomsen  -  208  K Svendsen  -

237  U,L.Thomsen   -  252  L  Kongsvig  -  051  O.Find  Jensen  -  017  H.Kyvsgaard  -  194  L,  Petersen  -

193  B.M.Gahm  -  055  B.Pedersen  -  036  U.Pedersen  -  090  Jørgen  Lykkegaard,



Foreningens  sommerudstillinger:

20.  maj  -  7. juni  2009

Arkitekt  og  designer Ole  Korizau  i  Langes  Magasin.

Festlig  fernisering:  Onsdag  den  20.  maj  kl.  17-19.

0le  Kortzau  er kunstneren  bag  logoet for Frederikssund  200 års

købstadsjubilæum.

0le  Kortzau  er opvokset i  Frederikssund,  har afgang fra

Kunstakademiets Arkitektskole  og  har efterfølgende  haft  en  lang

kunstnerisk løbebane  i  både  ind  -  og  udland,

1  april  1986    havde  kunstforeningen  en  udstilling  med  Ole  Kortzaus

værker i  Langes  Magasin,  1  samme  periode  udførie  Ole  Konzau flere

udsmykningsopgaver i  Frederikssund  bl.a.  på  Frederikssund  Sygehus,

(smågrise  på  fødegangen   -  den  gul,  grønne  udsmykning  af væggen

i  forhallens  oafe).  Lilla  skattekistesøjle  på  Frederik§sund  Rådhus  med

silketryk af  et Selma  Lagerl6f  digt,  og    udsmykning  af  opgangen  til

Torvet  6  - tidligere  Kreditforening  Danmark  (rød  bund  med  store

grønne  blade).

Kunstforeningen  glæder sig  nu  til  at åbne  dørene for denne  udstil-

ling,  der viser Ole  Konzaus  store  spændvidde  indenfor både  kunst  og

god  industriel  og  håndværksmæssig  design,  Udstillingen  vil  rumme

unika  sølvarbejder,  keramisk  grafik,  akvarel,  glas,  udvalgte  arbejder

fra  Karen  Blixen  serien  m.m,
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18. juni  -14,  september -SkulF)turudstilling  i  parken  ved  J.F.Willumsens  Museum,

Femisering  i  Ferdinand  Cafeen,  torsdag  den  18, juni  kl.  17,

14  kunstnere  er  inviteret til  at  udstille  deres  nyere værker  i  parken.  De  10  kunstnere  har værker

stående  i  hele  Frederikssund  Kommune  Desuden  er der inviteret  4  gæsteudstillere  -  det  gør man

jo  alle  de  store  steder!

Samtidig  med  denne  udstilling  benytter vi  lejligheden  til  at få  udgivet folderen,  der beskriver skulp-

turer i  "Det  offentlige  rum"  i  kommunen,  Disse  skulpturer og  deres  historie  kan  i  Øvrigt ses  på for-

eningens  hjemmeside  www,frederikssund-kunstforening,dk.



Kommende aktiviteter:

Efterårsudstillingen  i  september og  Vinterudstillingen  i  november i  Langes  Magasin,

Nærmere  informationer herom,  når vi  har alle  aftaler helt  på  plads.

Bestyrelsen  arbejder på  at arrangere  besøg  "ud  af huset"
• evt.  i  samarbejde  med  andre  kunstforeninger.

Kunstforeningens  E)estyrelse 2009/10

Lis  Nielsen  .............. telf.  47  31   18  20

Mogens  Andersen ......., telf.  47  31  24  31

Jøm  Ritsmar ........... "„telf.  47  52  17  34

Vibeke  Jacobsen .... m...telf.  47  31   32  15

Jørgen  Ludvigsen ...„...telf.  47  31   46  37

Anja  wium ...,.,... „.„telf.  22  58  11   52

Erling  Steen.„ ,.,...... „..telf.  47  38  73  01

Jane  Nøglebæk::::::.„",.telf.  2714  32  52          (suppleant)

Bjame  Larsen ........ „...„telf.  47  3612    23        (suppleant)

Årskontingent 1/1  -31/12  2009   er kr.  200  pr.  medlem.

Vi  er knapt  300  medlemmer  i  kunstforeningen  - tak til  gamle  medlemmer for deres  trofasthed  og

velkommen til  de  nye medlemmer -  I  er alle med til  præge   kommunens kulturliv via jeres  medlems-

skab'

VELKOMMEN   I   FREI)ERIKSSUND   KUNSTFORENING  .  www.frederikssund-kunstforening,dk

mail@frederikssund-kunstforening.dk  .  Strandhøjen  4  .  3600  Frederikssund  .  Telf:  47  31   18  20


