Generalforsamling i Kunstnetværk Sydvestjylland
Brorsonsminde i Ribe d. 26-4-2017 kl. 17-19.
1.

Erik Nicolaisen blev valgt som dirigent, Erna Møller referent.
2.

Formandens beretning for det forløbne år.
God kunstrunde, mange besøg. 60 har afleveret kommentarer om besøg. I alt ca.
15000 aflagte besøg. De fleste melder flere besøg og mere salg. Generelt tilfredse
gæster, som syntes, at Kunstrunden er et godt koncept. God støtte fra fonde. I alt
ca. 65.000 kr., så vi har kunnet annoncere noget mere.
Vi vil ændre baggrunden på vores plakat og annoncer. Den sorte farve virker lidt
dyster, så vi prøver en anden lysere baggrundsfarve.
Vi havde god omtale i TV syd. God eksponering.
Det er vigtigt, at alle husker at dele deres kataloger ud.
Man skal huske at vinderne ikke skal have penge op af lommen, når de modtager et
gavekort. Man skal kunne afhente et kunstværk for gavekortet.
Man må gerne tilmelde sig kunstrunden i god tid. Ingen grund til at vente til sidste
øjeblik.
Trykkeriet vil begynde at bruge en mindre kraftigt lugtende tryksværte til
brochurerne næste år.
Vores kunstnertur til Varde i september var rigtig fin. Kjeld havde lavet et godt
forarbejde.
Jens Galschøitt fortalte om sin skulptur Fundamentalism og vi hørte nogle gode
historier om Otto Frello på Varde museum. Vi sluttede i Kunsthal vARTe, hvor vi
hørte lidt om huset og fik god mad fra Sønderskov slot.
Vi er blevet inviteret til at reklamere for os selv på Tønder festivalen i teltet med
Sydvestjyske smagsoplevelser. I samme ombæring er vi også blevet inviteret til
kulturby Århus en dag i oktober. Nærmere info om disse arrangementer følger
senere.
Hvis nogle har eller får ideer til at lave et eller andet projekt i Interreg-regi ,hører vi
meget gerne herom. Det skulle være forholdsvis let at få penge til et passende
projekt.
Det er OK hvis folk vælger nu at ændre prisen på vores fælles kunstbog ”Hogde
Pogde 1”. Nogle kunstnere vælger at give den væk i forbindelse med et salg.

3.
Gennemgang af regnskab.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Ny revisor. En sund forening. Vi prøver at bruge så mange af de penge vi får ind, så
årets resultat går næsten i nul.
Ingen spørgsmål. Regnskabet er godkendt
4.
Bestyrelsens forslag til budget 2017/18
Forslag om at Niels får lønforhøjelse. I givet fald skal det på dagsordenen til næste
års generalforsamling.
Uændret kontingent.
5.
Valg til bestyrelse
Bestyrelsen forsætter uændret. Jytte Jespersen og Kjeld Truberg genvælges.
6..
Suppleanterne fortsætter uændret. Jytte Lysgaard og Vinnie Bakkensen genvælges.
7.
Peter Lundby er valgt til revisor og Mona Martinussen til revisorsuppleant.
8.
Evt.
Ros til bestyrelsen.
Kan man linke fra hjemmesiden, så man kan se, hvor vi annoncerer? Nej..
Hvilke landsdækkende aviser annoncerer vi i?
Jyllandsposten, Kristelig Dagblad og Flensborg avis foruden JyskeVestkysten.
Kan vi finde ud af hvilken annoncering der virker?
Vi kan måske have en linje på kunstpasset, hvor folk skriver, hvor de har læst/hørt
om Kunstrunden.
Vi har en mailbank med adresser fra kunstrundepassene.
God ide med skift af baggrundsfarven på brochurerne.
Et forslag er, at vores fællestur i september kunne gå til För, som skulle have et
spændende kunstmusesum.
Ref/Erna Møller.

