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Den 27. april 2022 

Generalforsamlingens punkt 2: Bestyrelsens beretning v/formanden 

Velkommen til generalforsamlingen i Furesø Kunstforening. I år har bestyrelsen glædet sig ekstra 

meget, for det er første gang i 3 år, at vi kan afholde en ordinær generalforsamling og til tiden, 

ligesom i de gode gamle dage. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke medlemmerne for jeres trofasthed og tålmodighed. I 

modsætning til, hvad vi kunne have frygtet, har I holdt ved. Kunstforeningens bestyrelse har også 

kæmpet hårdt for at afholde udstillingerne, dog med restriktioner på antallet til ferniseringerne.  Det 

ene med det andet, Kunstforeningens medlemstal er faktisk steget på trods af Coronaens benspænd. 

Udover jeres trofasthed kan Medlemstilgangen måske også skyldes Kunstforeningens nye 

hjemmeside. Vi får mange indmeldelser via hjemmesiden, og bestyrelsen har fået nemmere ved at 

holde styr på medlemmerne både på grund af den digitale tilmelding, men også på grund det mere 

moderne medlems-/og økonomisystem, ForeningLet, som bestyrelsen har implementeret for et år 

siden.  

Både Hjemmesiden og Medlems-og økonomisystemet har Furesø Kommune givet økonomisk støtte 

til, hvilket har været afgørende for Kunstforeningens beslutning om at gå i gang med omlægningen 

af både Hjemmeside og Medlems-/ og økonomisystem, så jeg vil også gerne benytte lejligheden til 

at takke kommunen for opbakningen. Den har allerede båret frugt! 

Vi har haft et kunstnerisk travlt år. Heldigvis! 

Vi åbnede sæsonen den 6. juni med en velbesøgt udflugt til Farums Internationale 

Skulpturpark, hvor Zanne Jahn var den kvalificerede omviser, idet hun selv havde stående for al 

koordination med kunstnerne og fået skulpturstenene til Skulpturparken. Det var spændende at høre 

alle de officielle og uofficielle informationer og anekdoter om Skulpturparkens tilblivelse. Det blev 

en helt særlig oplevelse, fordi kulturlivet havde været lukket ned så længe, og vi trængte alle til at 

komme på græs igen. Det kom vi sandelig også. Vi picnicede med sandwich og vin på græsset i sol 

og 30 graders varme og glædede os over at kulturen var i gang igen. 

Det lykkedes Kunstforeningen at afholde alle de planlagte udstillinger til tiden. 

Lokale Kunstnere løb af stablen i august og september, og igen kunne Furesøs borgere og andre 

gæster glæde sig over den store kreativitet og den høje kunstneriske kvalitet der er at finde i vores 

kommune, hvilket også ferniseringstaler, borgmester Ole Bondo, glædede sig over. Flot 

udstilling med mange kunstretninger.  

Fra oktober til november udstillede Kunstforeningen 7 meget spændende kunstnere under det 

fælles tema: Mangfoldighed. Og som ferniseringstaler Muhammed Bektas fra Byrådets 

Kulturudvalg så rammende udtrykte det, så repræsenterede Allan Bauer, Hanne Winkel, Henrik 



Bøegh, Lone Lindorff, Lars Friis, Cecilie Witthøft og Kristine Dalgaard virkelig kunstens mange 

veje og genrer, hvilket I kan se repræsenteret i den kunst, vi udlodder senere på aftenen. 

Kunstforeningens afholdt også en filmaften i samarbejde med Grafen. Det var den dobbelt-

Corona-udsatte filmfremvisning ”Smiling in a Warzone”, der endelig fandt sted den 18. 

november. Både filmen og dens skaber, Simone Aaberg Kærn, kendt fra TV programmet 

”Danmarks bedste portrætmaler”, var værd at vente på. Lene Herdel, bød velkommen, og hun 

havde knap nok sluppet ordet, før en veloplagt Simone tog over med sprudlende fortællelyst og 

stærke budskaber. I kunstforeningen er vi meget glade for at også denne aktivitet er tilbage på 

sporet igen. 

Udstillingen Portrætter og fortællinger fandt sted i Ganggalleriet i januar og februar i år. 

Azurmalernes formand, Marianne Warholm, holdt ferniseringstalen og fokuserede ikke mindst på 

det særlige lys i portrætterne hos de tre malere fra Odsherred, Trine Kent, Tabitha Rundin og 

Anders Schrøder, samt de stærke fortællinger af billedhugger Michael Behrend Hansen. 

Jeg vil godt benytte lejligheden til at reklamere for den kommende udstilling ”Kunsten i 

samfundet” , hvor kunstnerne Søren Koefoed, Betina Miemietz, Per Lehmann og Martin Birk 

Møller udstiller malerier og skulpturer i det store Galleri. 

Denne udstilling skulle for de tre af kunstnernes vedkommende have været afholdt i januar -februar 

2021; men den blev corona-udsat. Derfor er vi meget glade for endelig at kunne invitere jer alle til 

fernisering lørdag den 7. maj kl. 12.15. Til denne udstilling har vi den glæde at kunne byde 

velkommen til Kulturhusets nye leder som er Mai Therese Ørsted Andersen, som 

ferniseringstaler. 

Jeg vil jeg gerne sige tak til vores revisorer, Bente Højlund Nielsen og Jette Samsøe samt til 

revisorsuppleant Kaj Schefte, 

En tak skal også lyde til Hans Carl Nielsen for igen at lede os igennem generalforsamlingens 

dagsorden. Du har i mange år stabilt klaret på denne post  

Til Slut vil jeg gerne sige tak til min hårdt arbejdende bestyrelse. Vi har haft travlt; men vi har også 

haft det sjovt! 

Tak til generalforsamlingen. 

 

 

 

 


