
POLITIETS KUNSTFORENING

KØBENHAVN

REFERAT

Politiets Kunstforening afholdt den ordinære generalforsamling onsdag den 26.
februar 2020 kl. 1600 på Teglholm Alle 1 -3 (kantinen) 2450 KØbenhavn SV.

Antal medlemmer: 218 aktive - 35 passive

Frem mødte: 87 medlemmer. Mange medlemmer havde afleveret fuldmagter til

andre medlemmer eller fremsendt til bestyrelsen.

DAGSORDEN:

Formand, Jeanette Schou bød velkommen til forsamlingen.

1. Valg af dirigent:

Henrik Møller Jacobsen blev valgt uden modkandidater.

2. Formandens beretning:

Kære medlemmer af Politiets Kunstforening.

Velkommen til årets generalforsamling — og tak for jeres store fremmøde.

Det er som formand en fornøjelse at byde velkomme til så mange medlemmer, I år
kan jeg glæde mig over, at nerverne har lagt sig lidt i modsætning til sidste år, hvor
jeg afholdte min første beretning. Nu har jeg fået mere styr på foreningsarbejdet og
indsigt i, hvad der sker i vores forening og været flere at de årlige procedurer
igennem. Det hele giver lidt mere ro.



Først vil jeg gerne rette en tak til ledelsen på Teglholmen for lån af politiets lokaler.

I årsberetningen vil jeg fortælle om foreningens virke i 2019, blandt andet om de
udfordringer vi har haft i bestyrelsen i årets løb, men der vil også være plads til at
fortælle lidt om fremtiden.

Vi skal selvfølgelig også have udlodning af den indkøbte kunst. Der er forbavsende
meget i år, så det kommer nok til at tage lidt tid. Men det betyder forhåbentlig også,
at der er noget for alle. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvem de heldige
vinder er i år.

Når jeg betragter den kunst, som er indkøbt i år, må jeg ærligt indrømme, at jeg
personligt synes, at det er en meget bredspektret/alsidigt samling kunst, som skal
udloddes. Der må simpelthen være noget for alle. Men jeg ved at bestyrelsen har
gjort en stor indsats for at indkøbe nogle interessante kunstværker. Det skal de
have tak for.

I år overgår vi jo til den nye udlodningsprocedure, hvor hvert aktivt medlem har et
lod.

Personligt er jeg glad for, at vi sidste år fik ændret vores udlodningsprocedure. Det
skyldes, at vii år desværre har mistet Jørgen Sørensen, som var en af skaberne bag
systemet. Så der ville ikke være megen hjælp at hente nogen steder. Jeg vil gerne
takke Jørgen for hans hjælp i foreningen.

De medlemmer, som har medbragt en fuldmagt, skal sørge for at få et lod pr.
fuldmagt.

Derudover skal jeg minde jer på, at man ifølge vores vedtægter § 12a kun kan
erhverve et kunstværk, hvis man er tilstede eller repræsenteret ved fuldmagt på
generalforsamlingen.

Vi har selvfølgelig også en ekstra-lodtrækning, hvor de passive medlemmer også
må deltage. Alle skal sørge for, at de har fået et lod udleveret.

Ekstraordinær generalforsamling 2019

På den ordinær generalforsamling 2019 var der stillet forslag om
vedtægtsændringer omkring bestyrelsens sammensætning, udlodningsprocedure
mv. som krævede særligt flertal. Men idet der ikke var nok fremmødte, så
bestyrelsen sig nødsaget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som
fandt sted den 24. april 2019.

Ud over bestyrelsen mødte yderligere 4 medlemmer.



Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

Sommerturen 2019.

Sommerturen 2019 fandt sted fra fredag den 30 august til om med søndag den i
september. Turen gik denne gang over Storebælt mod Fyn og Jylland. I alt 39
forventningsfulde medlemmer deltog.

Første dag bøde på et besøg på museet på Brundlund Slot, der ligger som en grøn
oase midt i Åbenrå. På museet var det muligt at se ældre malerier af både danske og
udenlandske kunstnere, eksempelvis flere at de sønderjyske kunstnere.

Efter nogle hyggelige timer på slottet, var der mulighed for at besøge parkanlægget
og nyde vejret samt indtage en kop kaffe el.lign.

Herefter blev det tid til at køre til Hotel Europa, hvor gruppen skulle overnatte. Her
stod den på god mad, engelsk pub og det traditionsrige bankospil.

Lørdag startede med at flere medlemmer tog sig en dukkert i Åbenrå Fjord efterfulgt
at en velfortjent morgenbuffet og en bitter.

Herefter fortsatte weekendens program med en tur langs Åbenrå og Als Fjord i
retning mod Augustenborg, hvor man besøgte Augustinas Kunsthal og Park.
Gruppen blev vist rundt af Hanne Lundgren Nielsen, som er kultursagkyndig fra
Sønderborg Kommune.

Efter rundvisningen var det tid til kaffe og kage, mens Hanne underholdte med
palæets historie og årsagen til Sønderborg Kommune købte det.

Inden afgang mod Skovby Kro fik man lejlighed til at besigtige kunstparken
beliggende ved Augustenborg Fjord.

Efter frokost var det tid til at besøge Thomas Ejes og hustrus Galleri kaldet
“Blågårds Plads”. Her blev man vist rundt af Thomas og Katherine Eje. De gav en
orientering om stedet. Thomas fortalte også om sit ægteskab til Kathrine, køb af
stedet og dets indretning og indretningen af en antikvitetsforretning i bygningen.
Efterfølgende fik man mulighed for at se ateliererne og antikvitetsforretning.

Besøget blev afsluttet med at Thomas Eje gav nogle numre med sang og
orkestermusik på sin firestrengede guitar.

Herefter kørte man en tur forbi en vingeløs Dybbøls Mølle efterfulgt af et besøg syd
for grænsen, hvor der var mulighed for at handle.



Søndag startede med et besøgte på Åbenrå Kunsthandel, hvor man fik en
introduktion i handlen.

Herefter kørte bussen til Damsgård Mølle og Traktormuseum. Mølleren inviterede
indenfor i møllen og fortalte om hvordan hveden sås, høstes og males. Slutteligt
besigtiges traktormuseet.

Inden returnering til Politigården sluttede man weekenden al med en frokost på
Gram Slot.

I 2019 kunne Ingelise og Torben fejre jubilæum, idet tur var deres 25 tur som
tilrettelæggere.

Jeg skal hilse og sige tak til deltagerne for den store interesse og det gode humor.
Som formand vil jeg gerne takke Ingelise og Torben for deres arbeide med tur.

Har I lyst til at læse mere om turen, må jeg henvise til foreningens hjemmeside.

Sommerturen 2020

Sommertursudvalget er allerede i gang med at arrangere årets sommertur 2020.
Turen vil i år gå til Norddjursland og er planlagt til at finde sted i slutningen af
august (den 28-30. aug.). Der kommer mere på hjemmesiden.

Forårstur 2019 og 2020

Forårsturen 2019 var et besøg på Panum. Desværre blev turen aflyst pga. for få
tilmeldinger. Vi har en ide om, at de få tilmeldinger skyldtes for sen orientering til
medlemmerne.

Derfor har bestyrelsen valgt, at give Panum endnu en chance i forbindelse med
forårsturen 2020. Turen finder sted den 16/5-20. Der vil blive sendt information ud
senere.

Efterårsturen 2019

Vi fik desværre ikke arrangeret en efterårstur i 2019. Der har været lidt for meget og
se til for flere medlemmer i bestyrelsen.



Samtidig med har jeg som formand ikke presset nok på for, at der blev planlagt en
tur. Men jeg kan lige så godt indrømme, at jeg ikke har haft så megen energi til at
beskæftige mig med det efter et uventet dødsfald i den nærmeste familie i anden
halvdel af året.

Forhåbentligt får vi arrangeret en spændende tur i 2020.

Foreningens rekrutteringsindsats

På bestyrelsesmoderne bliver der talt meget om, hvad man kan gøre for at
rekruttere nye medlemmer.

Vi har måtte sande, at det er en svær opgave, idet der er begrænsninger i forhold til
måden hvorpå, vi spreder informationer om foreningens eksistens.

Men det har givet nogle medlemmer, at bestyrelsen har oprettet en foreningsside på
intranettet, hvor medarbejderne kan læse lidt om kunstforeningen og hvor man
bliver henvist til foreningens hjemmeside for yderligere oplysninger.

Enkelte bestyrelsesmedlemmer forsøger også at arrangere udstillinger i de
bygninger, hvor man har sin faste arbejdsplads. Men det kræver, at det enkelte
medlem har penge tilbage at købe for.

Derudover har vi valgt af udlåne noget af kunsten til færdslen i takt med, at det
indkobes. Det tager dog noget tid at få noget på væggene, da kunsten skal købes
løbende henover året.

Generelt handler det om at sprede viden om foreningens eksistens ved at tale om
den.

Men vi er som kunstforening ikke dårligere stillet end andre foreninger, som også
har svært ved at rekruttere unge medlemmer. Bestyrelsen forsøger løbende at finde
på nye tiltag.

Foreningens økonomi

Når man ser på forenings økonomi så må vi sande, at vi ikke er en rig forening. Vi
bliver nødt til at vende økonomi og det skal ske ved øget medlemstal.



Færre penge i kassen betyder færre penge til indkøb af kunst og mindre tilskud til
arrangementer.

Jeg havde egentlig forventet, at der vil blive købt et mindre antal kunstværker i år.
Men det er absolut ikke tilfældet. Men kunsten er ikke lige så dyr som tidligere,
hvilket helt sikkert afspejler antallet.

Kassereren vil senere berette, hvordan det står til med økonomien.

Forenings rum på PG

Året er også blevet brugt på at tale om, hvordan vi bedst sikre foreningens værdier,
som står i et rum på PG. Foreningen har nemlig en del statuer, som har en ikke
ubetydelig værdi.

Der har været restriktion på, hvad vi havde tilladelse til. Men nu er vores ting låst
sikret inde.

Hjemmesiden

Bestyrelsen har gjort en del for at holde orden på foreningens hjemmeside, så den
ikke fremstår så rodet.

Der er blevet lavet en del nye undermapper/bjælker, hvor der ligger oplysninger
under.

Bestyrelsen har forsøgt at finde på forslag til aktiviteter til medlemmerne. Men det er
et stort arbejde hele tiden affinde på ideer og lægge dem på siden. Det betyder
også ekstra arbejde for webmaster.

Men det kræver vist også noget tilvænning for medlemmerne at gøre brug af
hjemmesiden. Vi har nemlig fået tilbudt fribilletter til visse udstillinger, uden at
medlemmerne har gjort brug af dem.

Hold endelig øje med hjemmesiden. Det er bestyrelsens primære måde at
kommunikere med medlemmerne på.

Facebook

Som noget nyt vil vi forsøge os med en Facebook side. Ideen med siden er, at
bestyrelse kan dele forslag om udstillinger, ferniseringer el. lign med medlemmerne.



Vi forventer, at det bliver en åben gruppe, så diverse kunstnere, gallerier mv. kan
dele ting på siden.

Siden er navngivet: Politiets kunstforening, København

Medlemsdatabase

Bestyrelsen er stadig i gang med at rydde op i medlemsdatabasen. Det har vist sig
at være en stor opgave, idet vi arbejder med forskellige lister for medlemmer der
henholdsvis indbetaler via Sprogforbundet og giro/bank.

Desværre har jeg kunne konstatere, at flere medlemmer “glemmer” at meddele
bestyrelsen, hvis man eksempelvis skifter til en af de mere lukket afdelinger,
domænet ændres eller man går på pension.

Jeg skal særligt minde medlemmerne på, at går man på pension, så fortsætter ens
medlemskab ikke automatisk. Man skal selv sørge for at kontakte enten formanden
eller skrive til foreningsmailen, således bestyrelsen kan ændre på medlemsskabet.

Generelt skal medlemmerne være bedre til at sende besked til bestyrelsen om
ændringer i deres kontaktinfo. Det vil jo være ærgerligt, at man misser sin chance
for at deltage i generalforsamlingen og særligt i udlodningen af den indkøbte kunst.

Afslutning

Afslutningsvis vil jeg gerne takke for det sidste år. Som formand lære jeg stadig nye
ting og prøver stadig finde på nye ideer til, hvordan vi som foreningen kan vokse.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke den øvrige bestyrelse for deres arbejde i
2019.

Vi glæder os til 2020 med forårstur, den populære sommertur og forhåbentlig også
en efterårstur.

Godt kunst år til alle.

Kommentarer til formandens beretning:



Lars Lundquist opfordrede bestyrelsen til i større omfang at bruge foreningens
hjemmeside samt gøre opmærksom på Politiets Kunstforening bl.a. ved at købt
kunst tidligere var tilgængelig på hjemmesiden.

Jan Ejler takkede formanden og den øvrige bestyrelsen for årets arbejde. Særlig
en tak til dem der arrangerede sommerturen til Sønderjylland.

Ligeledes vil han rette en tak for at Kunstforeningens hjemmeside er blevet
opdateret.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Kassereren aflagde revideret regnskab

Kass. Torben Juul Andersen aflagde årets regnskab, hvor der har været
indtægter på kr.

216.821,24. Foreningens årlige udgifter med kr. 237.898,53. Der foreligger der
et underskud på kr. 21.077,29.

Årsagen til underskuddet er på grund af medlemsnedgang.

Ved næste års budget vil der blive taget højde for dette, ved at der købes
kunstværker for et mindre beløb.

Kommentarer til regnskabet:

Birgitte Mathiasen spurgte ind til en indtægt fra Tryg Fonden på kr. 320-.

Kasseren oplyste, at årsagen til dette specifikke beløb findes i at Tryg
Forsikring, hvor foreningen har tegnet forsikring, giver 9 % tilbage på
årspræmien.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget



4. Indkomne forslag

Der er ikke indkomne forslag til generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent.

Fuidgyldig medlem, 35,- kr. pr. mdr.

Passive medlemmer, 5, kr. pr. mdr.

Kassereren meddelte, at nuværende kontingent fastholdes.

6. Valg i henhold til vedtægterne.

a) Palle LyngsØ — næstformand — genvalgt

b) Cinette Sarinesen — bestyrelsesmedlem — genvalgt

c) Marianne Damkjer — bestyrelsesmedlem — genvalgt

d) Lars-Christian Borg — bestyrelsesmedlem — genvalgt

Hugo Rasmussen — bestyrelsessuppleant — genvalgt

Jan Ejler — revisor — genvalgt

Jens Brunsgaard — revisor suppleant - genvalgt

7. Lodtrækningen af indkøbte kunstværker samt ekstratrækning blev
gennemført.

8. Eventuelt

Formanden forespurgte de fremmødte om nogen havde noget til punktet
eventuelt.



Ingen medlemmer havde noget til punktet.

Formand takkede de fremmødte for interessen for foreningen samt for god ro
og orden under generalforsamlingen.

Jeanette Schou Lars Eriksen
forman9) referent


