ÅRSBERETNING 2017

1. Vores forening lige nu:
Lejre Kunstforening lægger her et godt og stabilt arbejdsår bag sig, og bestyrelsen ser frem til et
konstruktivt samarbejde med medlemmerne og med vores eksterne relationer i 2018 og fremover.
Mest markant på bestyrelsesniveau er det nok, at vi i fuld harmoni har foretaget et formandsskift samt
næstformandsskift, hvilket internt har været planlagt hen over året.
Vores medlemstal er stort set uændret, idet tallene for indmeldte og udmeldte med et enkelt medlemskab
opvejer hinanden. Ultimo 2017 er vi således 132 medlemmer, hvoraf to af dem er firmamedlemskaber.
Bestyrelsen har arbejdet på at sprede sine aktiviteter ud over hele kommunen, ligesom vi arbejder på at
være er kulturelt tilbud til alle Lejre Kommunes beboere.
Lidt interessant i henhold til formidlingsstrategier er det her, hvordan medlemstallet fordeler sig på
postnumre:







4060 Kirke Såby: 12
4070 Kirke Hyllinge: 30
4320 Lejre: 19
4330 Hvalsø: 18
4000 Roskilde: 12
4030, 4050, 4600,4300,4140,2150, 1900 og 4621 har hver et medlemskab

Vi glæder os over de ”spredte dryp”, vi hører nu og da om, at Lejre Kunstforening er en god / solid og
spændende forening, og vi håber, at det gode omdømme vil kunne skaffe os flere medlemmer.

2. Formidling af information til medlemmerne og videre ud til kommunens beboere:
Informationsformidling har været (og vil fremover være) et væsentligt element i bestyrelsens arbejde, dels
for at give jer, vores medlemmer, mulighed for at holde jer helt opdaterede med, hvad der sker i Lejre
Kommune vedr. formidling af kunst, men også for at forsøge at skabe interesse hos flere for at opleve de
tilbud af kunstnerisk / kulturel værdi, som vi i Lejre Kunstforening annoncerer ud via bl.a. plakater og
avisartikler.
Vi har konkret nyfortolket vores logo med Hugin og Munin, så det står enklere og dermed klarere (nogle vil
sige mere tidssvarende, har vi hørt meldinger om).
Vi har hen over sidste vinter givet vores hjemmeside en visualitet, der på en gang signalerer harmoni i
farvevalg, og som (håber vi) har en appel til en bred målgruppe.
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Hjemmesiden er sammen med nyhedsbrevene kanalen til kerneinformationer for vores medlemmer,
samtidig med at den af ikke-medlemmer kan googles, så interesserede kan finde frem til, hvad der aktuelt
sker i Lejre Kunstforening af udadvendte aktiviteter.
Vi har ladet fremstille ”bogmærker” (flyers, vil nogle kalde dem), og de ligger rundt på bl.a. biblioteker i
lighed med andre foreningers tilbud til kommunens beboere.
Vi er flittige brugere af muligheden for at sende stof til Lokalpressen og til Dagbladet, når vi har udstillinger
i kulturhusene og på bibliotekerne samt på Rådhuset i Allerslev. Og med glæde må vi konstatere, at
aviserne normalt altid optager vores stof i den form, vi har fremsendt det, eller de skriver selv artikler ud
fra det basismateriale, vi har modtaget og videresendt fra kunstnerne.
Ved normalt fire af de årlige udstillinger indkøber vi kunst, som bortloddestil medlemmerne ved
generalforsamlingen i det følgende år. Til disse udstillinger udarbejdes der plakater, som hænges op rundt
omkring i hele Lejre Kommune.
Ved udstillingerne her samt ved rådhusudstillingerne i Allerslev lægger vi oplysninger om udstillingerne på
Kultunaut, hvilket konkret betyder, at informationerne om udstillingerne (eller andre arrangementer) kan
læses på ”Oplev Lejre”.
Vi har et samarbejde med Hvalsø Bio, som det fremgår andetsteds i denne årsberetning. Her under
informationsformidling er det dog væsentligt at nævne, at vi har købt os til et ”reklamespot” , der i en aftalt
periode vises i Hvalsø Bio i reklamefladen inden trailerne og den egentlige film.
Hovedtanken bag vores informationsstrategi er: klarhed og enkelhed i det visuelle udtryk, det er formidling
af et visuelt budskab, som peger mod en ikke-aldersspecifik voksen modtagergruppe, og så vil vi gerne
lægge op til en vis lødighed (uden at dette begreb dog skal fejltolkes).
Desuden håber vi på, at den bedste reklame for en forening er tilfredse medlemmer, så bestyrelsen har
arbejdet på at fortælle ”ude omkring”, hvad Lejre Kunstforening kan tilbyde, og vi håber, at medlemmerne
vil gøre det samme.

3. 2017 var atter et år rigt på aktiviteter:
Udstillinger:

(Vi henviser til opslag på væggen og til hjemmesiden hvor der er information om de afholdte
arrangementer.)
a. Vores kerneudstillinger har vi kaldt A-udstillinger, og de har været afholdt rundt i hele kommunen. Der
har været 3 udstillinger (mod normalt 4) p.g.a. biennalen. Det er ved disse udstillinger vi køber kunst til
udlodning ved GF.
b. Vi har vist 4 udstillinger på rådhuset i Allerslev, og de er kommet i stand via et tæt samarbejde med
kulturforvaltningen i Lejre Kommune.
Desuden har vi plads på rådhuset i Hvalsø til at udstille 4 – 5 billeder. Den plads tilbydes de kunstnere,
der samtidig udstiller i Allerslev, og siger de nej tak, går pladsen til en af de andre kunstnere, vi har
kontakt med i en eller anden sammenhæng.
c. Domus Felix har vist 4 udstillinger i Lejre Kunstforenings regi. Aftalen er, at når Domus Felix ikke selv
bruger udstillingspladsen, da står pladsen til vores rådighed.
Hvalsø Ældrecenter, Bøgebakken i Lejre samt lægehusene i Kr. Hyllinge og Hvalsø (Toldskovvej): Her har
vi hen over året haft 16 udstillinger.
d. Desuden må Biennalen nævnes, og her udstillede 32 kunstnere, der alle er udøvende medlemmer af
Lejre Kunstforening
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Udflugter:
Bestyrelsen har drøftet finansiering af medlemsudflugter og er nået til, at et arrangement stort set skal
hvile i sig selv, så vi har derfor har vi undladt at arrangere bustur, men i stedet indbudt til en kør-selv tur.
Det var med ”lodder og trisser” og på grund af en forsinket tilmelding, at turen løb økonomisk rundt. Men
deltagerne havde trods regnvejret en god tur rundt i Odsherred, hvor vi oplevede en rundvisning på
Odsherred Kunstmuseum (med temaet Kvindelige kunstnere), vi besøgte 3G, som er en glaskunstneres
domæne, men hvor han også udstiller andres kunst; turen blev afsluttet med et besøg på Tuse Næs
Kunsthåndværk.
Lejre Kulturdage:
Bestyrelsen havde her tilrettelagt en morgenvandring på Gudernes Stræde, hvor arrangementet afsluttedes
med morgenkaffe og fællessang på Domus Felix. Det var en helt speciel oplevelse, for det var lykkedes
tilrettelæggeren at få en aftale i stand om, at to lurblæsere gik forrest fra Gl. Lejre og ned til Domus Felix.
Senere på dagen havde Lejre Kunstforening indbudt til et causeri, hvor Finn Storgaard (kendt som Tue i
Huset på Christianshavn) med et stort og engagerende smil fortalte om sin skuespillerkarriere med dens opog nedture.
Der har været lidt ”tradition” for, at vores forening har stået for afslutningsarrangementet ved
kulturdagene, og det blev så dette causeri og ikke en koncert, som vi tidligere år har indbudt til.

Medlemstilbud / åbne tilbud i samarbejde med andre foreninger:
Vi har samarbejdet med DOF / Bramsnæs Aftenskole om at arrangere et foredrag / et illustreret oplæg,
hvor tegneren Kasper Købke berettede om de 13 måneder, som han brugte til at lave 65 illustrationer til en
ny udgave af H.C.Andersens eventyr.
(Bogen er indkøbt og ligger som udlodningsgevinst ved generalforsamlingen).

4. Samarbejdsrelationer i øvrigt:
Lejre Kunstforening har samarbejdsrelationer, der spreder sig bredt hen over året, men vi glæder os også
over samarbejde i specifikke relationer:
Udover det generelle samarbejde med Hvalsø Bio, der både gælder gensidig formidling og eksempelvis
vidensformidling i situationer, hvor der skal findes oplægsholderen, da er vores bestyrelse også og helt
aktuelt i et samarbejdsudvalg, hvor opgaven har været at tilrettelægge en konkurrence om udsmykning af
en vægflade i Hvalsø Bios foyer. (Invitationen er primo januar sendt ud til kunstforeningens medlemmer).
Lejre Kunstforening har sæde i Billedkunstrådet, og her er der så en direkte linje til information / formidling
samt indblik i kunstrelaterede aspekter, som kan ”udnyttes” på forskellig vis. Eksempelvis arrangerer vores
afgåede formand en tur den 8.april rundt i Lejre Kommune, hvor vi skal opleve 15 kunstværker. Baggrunden
for arrangementet er en Kunstguide, som Billedkunstrådet har ladet udarbejde, og som omfatter 20
besøgssteder rundt i Lejre Kommune (Kunstguiden forventes at udkomme ultimo januar og er gratis for
borgerne.)
Det ligger os også på sinde at sætte fokus på, at vi i forbindelse med etableringen af udstillingen på Domus
Felix under kulturdagene kom i en situation, hvor der kom underskud på udstillingsregnskabet. Vi kom i
kontakt med ejendomsmæglerfirmaet Home i Lejre, som gav os den donation, der fik udstillingsregnskabet
til at gå i nul.

5. Økonomi:
Økonomisk har året 2017 også været et godt år for Lejre Kunstforening. Regnskabet udviser et overskud på
kr. 4.141,89 og en beholdning på kr. 13.589,18 ved årets udgang. Det er bestyrelsens holdning, at det ikke
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er vores opgave at samle penge sammen. Vi vil gerne tilstræbe en beholdning på ca. kr. 10.000 så vi kan
modstå et eventuelt underskudsarrangement. Der er derfor mulighed for et mindre merforbrug i 2018.

6. En tak til vores samarbejdspartnere:
Lejre Kunstforening opleves vist (og heldigvis) som en forening, der står respekt om, kan vi forstå af
kommentarer, vi nu og da bliver præsenteret for.
Det glæder os, og det er en glæde, vi gerne vil dele med jer andre, der på hver jeres måde støtter,
inspirerer, løfter og bærer, formidler ……….. og på anden måde er med til at tilvejebringe de resultater, vi
sammen kan manifestere: Domus Felix, Lejre Kulturdages koordineringsgruppe, Kulturhuset i Hvalsø,
Rådhusene i Allerslev og Hvalsø, Lejre Bibliotek og Arkiv, Høstfestivalens styregruppe, Bøgebakken og
Hvalsø Ældrecenter, lægehusene i Kr. Hyllinge samt i Hvalsø (Toldskovvej), den trykte presse, vore
udstillende kunstnere- og endelig vores egne kunstnere, Ove (der laver plakaterne), Søren (som altid er
villig til at etablere udstillinger for andre kunstnere), samt Aase, der med sikker hånd og overblik står for
regnskabet.

Tak for opbakning fra medlemmerne og dermed for mange gode oplevelser

Vivi Holm
Formand

Lejre Kunstforening
www.kunstilejre.dk
v/ Vivi Holm, Søndergårdsvej 21, 4320 Lejre tlf: 46480758 mobil: 21622064 mail: vh@pigespejder.dk
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