Årsberetningen for 2016

Aktiviteterne
26 udstillinger
Det kan lyde som en dårlig vittighed, når vi her i årsberetning kan konstatere, at det er udstillingerne,
der har fyldt allermest i årets løb. Hvad andet kunne man forvente? Men når vi så tæller os frem til,
at foreningen i alt har afholdt 26 (!) udstillinger, så kan man godt blive lidt overrasket: Og kan det nu
virkelig passe, at foreningen har stået bag over to udstillinger i snit pr. måned? Det gør det!
Af de 26 udstillinger var det kun de tre, der var såkaldte ordinære udstillinger, hvor bestyrelsen
valgte kunstnere ”udefra”, og som vi indgik udstillingsaftaler med, der forpligtede os til at købe
kunstgenstande fra. Der er meget normalt for kunstforeningen, at antallet af ordinære udstillinger på
mellem 3-4 pr. år. I det kommende medlemsår fra marts 2017 til februar 2018 er der således igen
planlagt 3 ordinære udstillinger.
Det ekstraordinære er de øvrige 23 udstillinger, der alle er med lokale kunstnere, der enten er
medlemmer af foreningen, eller har en eller anden lokal tilknytning. Disse 23 udstillinger kan igen
inddeles ind i to grupper: 18 kvartalsudstillinger i de to lægehuse, de to ældrecentre samt på
rådhuset i Allerslev og 5 særlige udstillinger i Domus Felix i Lejre.
2 koncerter
Foreningen har afholdt to koncerter i årets løb. Den ene koncert lå som afslutning på Lejre
Kulturdage. Her blev vi præsenteret for den traditionelle spillemandsmusik og for folkedansens
historiske udvikling. Rigsspillemand Poul Bjerager og et hold dansere fra Køgeegnen var ”på gulvet”.
Den verdenskendte jazzbassist Niels-Henning Ørsted Pedersen ville være fyldt 70 år i 2016. Det
blev markeret ved to mindekoncerter i henholdsvis Osted og Ishøj. Kunstforeningen samarbejdede
om afviklingen af koncerten på Osted Fri- og Efterskole. Koncerten var velbesøgt og de
tilstedeværende fik en unik musikalsk oplevelse.
1 udflugt
14 medlemmer kørte en aften til Holbæk på besøg i Pia Juel Verland’s galleri. Vi fik indblik i en
galleriejers hverdag anno 2016, og den udfordring der ligger mellem Københavnergallerierne og et
galleri i en mindre provinsby på Sjælland. Deltagerne foretog afstemning om indkøb af et lille værk
til generalforsamlingens ekstralodtrækning. Det er aftalt, at Pia Juel arrangere ordinær udstilling hos
os i oktober i biblioteket i Kr. Hyllinge.
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1 samtale
I anledning af kommunens festival om 1970’erne ”Herfra hvor vi står”, inviterede kunstforeningen
kunstneren Bjørn Nørgaard til en samtale på biblioteket i Kr. Hyllinge. Arrangementet, der var i
samarbejde med Lejre Bibliotek og Arkiv, blev meget velbesøgt.

Eksterne arrangementer
I tilknytning til de særlige udstillinger, som afholdes i Domus Felix i et samarbejde mellem de to
bestyrelser, har to af udstillerne afholdt arrangementer. I juni blev der inviteret til en
sommerhøjskoleaften, med kunstforedrag, fællessang og vinsmagning, og i oktober blev der givet
en introduktion til pasteltegning og holdt oplæg om kunststrategi i nationalparken. Disse eksterne
arrangementer er økonomisk uafhængige af kunstforeningen. Kunstnerne betaler selv lokalleje og
finansierer selv arrangementerne.

Den geografiske fordeling
Siden kommunesammenlægningen for 10 år siden har Lejre Kunstforening tilstræbt at fordele
aktiviteterne i hele kommunen. Det er også lykkedes i 2016, hvor årets 31 aktiviteter fordelte sig
med en udflugt til Holbæk, en samtale og generalforsamling i Kr. Hyllinge, to koncerter i Osted og
Lejre samt udstillinger i Osted området (1), i Kr. Hyllinge området (5), i Hvalsø området (8) og i Lejre
området (12).

Medlemmer, indkøbte værker og økonomi
Foreningens medlemstal var 140 ved udgangen af 2016. Efter en lille stigning i tallet i 2015, er der i
2016 tale om et lille nettofald. Der kommer fortsat nye medlemmer til, men da det ikke lykkes os at
fastholde et større antal nuværende medlemmer, så er tendensen at nettotallet falder. Denne
negative udvikling gav sig direkte udtryk i, at kontingentindtægten blev omkring 4.000 kr. mindre
end i budgettet.
Bestyrelsen kan ikke ”sidde på hænderne” og se på, at medlemstallet viser en nedadgående
tendens. Derfor agter den i 2017 at iværksætte en kampagne, der kan give foreningen flere
medlemmer. Da en del af faldet skyldes, at nogle nuværende medlemmer ikke fornyr deres
medlemskab, skal vi samtidig opfordre de nuværende medlemmer til allerede nu ved årsskiftet
2016/17 at forny deres medlemskab.
En konsekvens af den mindre kontingentindtægt har betydet, at udgiften til kunstindkøb i 2016 også
er mindre end budgettet på de 20.000 kr. Foreningen råder over i alt 9 kunstgenstande, der
udloddes til de fremmødte medlemmer på den kommende generalforsamling. Vi har tilstræbt at
fastholde værkernes høje kvalitet - håber vi!
Det økonomiske årsresultat er næsten i balance. Det betyder, at foreningens formue er ca. 8.000 kr.
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Den positive økonomi som foreningen trods alt har, betyder at bestyrelsen mener, at der er
grundlag for at fastholde kontingentet på et uændret niveau i forhold til de seneste fire år.
Bestyrelsen foreslår derfor uændret kontingent for 2018 med 220 kr., 330 kr. og 550 kr.

Høringsbidrag
Bestyrelsen har i år afgivet to høringsbidrag dels til Lejre Kommune og dels til Nationalpark
Skjoldungernes Land.
Forslag til Servicekatalog for udlån af lokaler m.v.
Kommunens Udvalg for Kultur og Fritid har i oktober udsendt et forslag til et nyt servicekatalog, der
fremover skal regulere udlån af kommunens lokale inden for seks kategorier: kulturhuse, skoler og
SFO’er, idrætshaller og multisale, kunstgræsbaner, aktivitetscentre og rådhuse. Eftersom
kunstforeningen har gjort, gør og forventes at gøre brug af lokaler seks forskellige steder inden for
tre af de seks kategorier, har bestyrelsen fundet det relevant, at afgive et høringsbidrag.
Servicekataloget introducerer et fælles digitalt bookingsystem, der giver et overblik over de
kommunalt ejede lokaler, der stilles til rådighed for udlån til foreningernes aktiviteter. Bestyrelsen
synes, at en sådan helhedsløsning er en operationel lettelse, når vi skal booke lokaler til vores
forskellige aktiviteter. Men når det kommer til prioriteringen af adgangen til lokalerne er bestyrelsen
bekymret, idet kunstforeningen tilhører den gruppe af foreninger, der ligger som 6. prioritet. Dvs. der
ligger fem brugergrupper før os, når der skal tildeles lokaler.
I vores bidrag stiller vi 10 konkrete spørgsmål, der vedrører lokaleanvendelsen til udstillinger, som vi
forventer at få besvaret, inden servicekataloget forelægges til politisk godkendelse.
Vi slutter vores bidrag af med en generel betragtning, der handler om det nære og det personlige:
Servicekatalogets sigte er centralisme og et overordnet regelsæt. Med et sådant sigte frygter
bestyrelsen, at de frivillige, der er aktive i foreningslivet, mister den nære og personlige kontakt, der
er dag er til de kommunale medarbejdere og lokale frivillige, der i dag ”bestyrer” lokalerne, hvor
ansvar og fleksibilitet er nøgleord.
Forslag til Nationalparkplan 2017-23
Bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land har i november lagt et forslag til plan for
nationalparken ud til høring med høringsfrist den 20. februar 2017. Et afsnit i forslaget handler om
brugen af kunst og kultur, der ifølge forslaget skal fortolke og perspektivere nationalparkens
landskabelige og historiske værdier, idet det foreslås at der afsættes økonomiske midler i en særlig
kulturpulje til dette formål.
Kunstforeningens bestyrelse har valgt at indsende et høringsbidrag, der forholder sig til dette formål.
Bestyrelsen konstaterer, at de nuværende kunstneriske aktivitet, der udføres af de lokale kunstnere,
kunstnersammenslutninger, kunstforeninger og gallerier ikke lever op til dette formål. Derfor anser
bestyrelsen, at den nævnte kulturpulje kan blive et nødvendigt værktøj, når der skal sættes
kunstprojekter i gang, der formidler og fortolker landskab, historie og natur. Lejre Kunstforening kan
godt se sig selv stå som medarrangør - i samarbejde med andre lokale kulturaktører – for
tilbagevendende kunst- og kulturprojekter i nationalparken.
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To små jubilæer i 2017 og 2018
Ved indgangen til 2017 kan foreningen fejre et lille jubilæum, da det er 10 år siden, at
generalforsamlingen (der også fandt sted på biblioteket i Kr. Hyllinge) besluttede, at foreningens
navn skulle ændres fra Bramsnæs Kunstforening til Lejre Kunstforening. Og da ”den oprindelige”
forening blev stiftet den 30. september 2003, kan vi således fejre 15 års jubilæum i 2018. Den
kommende bestyrelse, der bliver sammensat af generalforsamlingen, kan jo dermed begynde at
overveje, om dette 15 års jubilæum skal markeres i 2018 og i givet fald hvordan.

Tak til samarbejdspartnere og medlemmerne
Igen i 2016 har foreningen samarbejdet med en lang række kulturaktører: Domus Felix, Kulturhuset
i Hvalsø, Osted Kulturhus, Osted Fri- og Efterskole, Lejre Kulturdage, Lejre Høstfestival, Kunst på
Musicon, Rådhuset i Allerslev, Lejre Bibliotek og Arkiv, og ”Kvartalsudstillingsstederne”. Vi takker
dem alle for det gode samarbejde i årets løb.
Der skal også rettes en tak til forretningsføreren Aase Jensen, webmasteren Connie Bjerglund,
plakatfremstilleren Ove H. Pedersen, kvartalshjælperen Søren Larsen og konsulenten Asger
Thomsen.
Og sidst, men ikke mindst: en stor tak til vores medlemmer. Og tak til andre gæster, der i årets løb
har bakket vores aktiviteter op.
Hilsen Bestyrelsen
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