
 

Generalforsamlingerne A/ørsel 58, onsdag d. 23. februar 2022 kl 19:00 
Kirkecenteret, Kirkegade, 8722 Hedensted.  

Velkommen siger Vibe og overdrager ordet og aFenen i Birtes varetægt ☺ 

1. Generalforsamling for kunståret  2020 

Birte:   
Valg af dirigent Jl begge generalforsamlinger : Preben Johansen 

Dirigent: Generalforsamlingerne er lovligt varslet 
                 Giver ordet Jl Birte 
Birte: Fremlægger bestyrelsens beretning for kunståret 2020. VedhæFet dokument 

Jesper: Fremlægger regnskab, budget og  fastlæggelse af konJngent- 

Dirigent: Behandling af indkomne forslag …….ingen modtaget. 

                Valg Jl bestyrelsen: Jesper Broberg, Gerda Pedersen. Modtager genvalg for 2 år 
                            ChrisJan Sørensen, Steen Zoffmann. Suppleanter modtager genvalg                  

                                                    for 1 år. 

               Valg af revisor og revisorsuppleant 

               Eventuelt: 

Dirigenten lukker generalforsamlingen 

Udlodning af kunstværker fra kunståret 2020 

Ekstragevinster udloddes eFer 2. generalforsamlings udlodning. 

………………………………………. 



 
   2.  Generalforsamling for kunståret 2021 

Dirigent: Preben Johansen 

Giver ordet Jl Birte, der fremlægger bestyrelsens beretning for kunståret 2021. VedhæFet 
dokument. 

DereFer Jl Jesper, der fremlægger regnskab, budget og fastlæggelse af konJngent. 

Behandling af indkomne forslag: Ingen modtaget 

Valg Jl bestyrelsen: På valg er Birte, Me\e g Vibe. Alle modtager genvalg for 2 år 
Valg af suppleanter : ChrisJan modtager genvalg for 1 år 
                                      Steen ønsker ikke genvalg. 
Forslag Jl ny suppleant: Dorte Kjær Mortensen, 1 år 

Valg af revisor og revisorsuppleant 

Eventuelt: 

Dirigenten lukket generalforsamlingen. 

Udlodning af værker fra kunståret 2021 
………………… 

Udlodning af ekstragevinster fra begge kunstår. 

Birte: Hvad har vi af planer for det nye kunstår? 

Tak Jl Steen, Carsten, Anita. 
……………………….  
Servering  



Vibe siger farvel og tak for en hyggelig aFen med rekordmange deltagere 

 

Bestyrelsens beretning for kunståret 2020. 

Coronaen ramte hårdt og det meste af det, vi havde planlag, må\e vi aflyse. 

Vi havde planlagt at se på Street Art i Brande, besøge Fåborg Museum for at se nærmere på 
malergruppen Fynboerne eller Bondemalerne, som de blev kaldt, fordi de skildrede 
hverdagslivet på landet, og vi ville gerne havde været på tur Jl Skovsnogen ved Kibæk.  

Heldigvis kunne vi gennemføre KUNSTUDSTILLINGEN  på Højvang i september, hvor vi 
havde følgende kunstnere i stalden: Konstancija Dzimidaviciene , Elin Sonne, Troels Krøyer, 
Lone Ertebølle og Kent Norby Andersen. 
UdsJllingen var pænt besøgt, og det var vi glade for. 

Desværre må\e vi også aflyse foredragene om Gudsbilledet i kunsten. 
Heldigvis lykkedes det for kunsdoreningen Progres at gennemføre aFenen med Kunst, 
glögg og klejner. 

Det var et smalt kunstår 2020. 

Bestyrelsen / Vibe 

Februar 2022 



Bestyrelsens beretning for kunståret 2021. 

Begyndelsen på de\e kunstår indledtes med aflysning af en tur Jl ARoS, hvor vi skulle se 
sammensJllingen af Jorn og Kirkeby. Ærgerligt, for det var en spændende opsætning af de 
to kunstnere. 
Samme skæbne led generalforsamlingen, der må\e udsæ\es Jl denne aFen, og vi skulle 
nogle måneder længere hen på året, før vi kunne mødes om kunsten i de åbne byrum i 
Ikast. Kommunens kulturguide viste os rundt og fortalte spændende om de mange 
kunstværker. 
I juli var vi på Museum Jorn og så Jorn og Miró i samspil. 
SeptemberudsJllingen var 10. gang på Højvang, og det blev festligt fejret med bobler og 
kransekage og 5 gode kunstnere. 
De var Mikio Sato, Ellen Madsen, Hans  Frørup. Me\e Skov Mærsk og Kate Kanstrup 
Nielsen. 
UdsJllingen blev rigJg godt besøgt og kunstnerne solgte godt. 
På Museum Jorn så vi nogle af de kvindelige kunstnere, der var med i CoBrA-bevægelsen. 
Kunsdoreningen Progres, inviterede Jl Vejle Kunstmuseum, hvor udsJllingen Kunst for Kød 
viste kunst fra de Jdlige CoBrA- kunstnere, og eFer at have nydt udsJllingen spiste vi 
sammen en dejlig frokost på Remouladen nede ved havnen i Vejle. 
Desværre må\e vi igen aflyse foredragene om Gudsbilledet i kunsten fra katakomberne Jl 
Bjørn Nørgaard. Alt for få havde meldt dig Jl, og måske var det for meget med 3 aFener, så 
vi prøver igen og korter det ned Jl 2 aFener. Mere om det senere. 
Kunst, glögg og klejner gennemførte Progres i december, og så var året næsten gået, og 
Turner på ARoS i januar må\e vi aflyse, da coronaen igen havde lammet os og kulturlivet. 

Sådan gik det kunstår. 

Bestyrelsen / Vibe 
Februar 2022  



Planer for 2022 hos A/ørsel 58 og Progres. 

Vi har ikke sat datoer på endnu, men vi håber at kunne gennemføre noget af de\e: 

Besøg på Kunstmuseet i Vejen, hvor Niels Hansen Jacobsen havde sit hjem og dereFer sin kunst. 
O\o Frello på Varde Museum 
Street Art i Brande 
Skovsnogen i Kibæk. 
Foredragene om Gudsbilledet i kunsten 
Brundlund Slot i Aabenraa 
Go\orp Slot ved Slesvig 
+ naturligvis vores kunstudsJlling på Højvang i september. 

Progres har planer om 

En byvandring i Horsens, der har mange kunstværker i byens åbne rum 
Trapholt i Kolding med en udsJlling af Erik A. Frandsen 
Week-endtur i august. 
Der kommer flere Jlbud eFer deres generalforsamling. 

Desuden inviteres vi alJd Jl at besøge Galleri Proges, der har skiFende udsJllinger. 

……………….. 

Så langt så godt………….nu gælder det Anitas tryllerier fra køkkenet. 
Til de\e serverer foreningen et glas vin , vand eller æblemost eFer behag. 

Velbekomme 

………….. 

Vibe takker for aFenen og siger farvel. 



                     


