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Beretning 2019

Beretning generalforsamlingen den 1. februar 2020 i
Pavillonen.
Hvad er kulturens formål?
I avisen Politikken var der den 19. januar 2020 en kronik, skrevet af: Kasper Holten
(chef for det kgl. Teater), Trine Bille (professor i kulturøkonomi v. CBS) og Kjeld
Fredens (hjerneforsker og læge), som bl.a. skrev:
Alt for længe er kulturlivet blevet talt ned som velfærdssamfundets flødeskum. Men
kunst og kultur har håndgribelig og dokumenterbar værdi i samfundet og for os
menneskers liv så lad os genrejse ambitionerne på kulturlivets vegne.
Foreningens formål er:
– i tæt samarbejde med professionelle kunstnere og musikere – at virke til fremme af
kunst- og musiklivet i Grenaa og omegn.
Vi kan skæve til de større byer, hvor kunsten umiddelbart ser ud til at have bedre
vilkår i form af store kunstmuseer og musiksale.
Vi har også noget at byde på. Pavillonens musiklokaler og specielt Møllens fine
vægge til udstillinger.
Synergien i vores arbejde opstår ofte ved vores samarbejde med andre
foreninger/institutioner. Hvis vi kigger i vores program kan det jo konstateres, at
mange af vores arrangementer afvikles med andre foreninger.
Det ændrer dog ikke ved, at jeg tror vi kan blive endnu bedre, hvis vi får så mange
interessenter som muligt engagerede i arbejdet for bedre vilkår for kunst og
kulturlivet i Norddjurs.

Vores kommune er desværre kommet i en situation, hvor pengeforbruget, har været
større end indtægterne. Det har selvfølgelig også givet sig udslag på kulturområdet.

Norddjurs kommune har som alle andre kommune opmærksomhed på nøgletal –
statistik, hvor vi sammenligner os med andre kommuner. På kulturområdet –
biblioteker, kultur og folkeoplysning – er kommunens budget 23 pct. lavere end i
sammenligningskommunerne
Vi har været repræsenteret i bestyrelsen for Kulturelt Samvirke i Norddjurs. På en
generalforsamling i april måned 2019 besluttedes det at opløse samvirket. Der var
flere grunde til denne indstilling. Den primære var (og er) at politikkerne i
Kulturudvalget ikke ønsker at gøre brug af samvirkets kompetencer indenfor
kulturområdet. Foreningens 2 repræsentanter i bestyrelsen var enige i denne
indstilling.
Vi har som forening afgivet høringssvar i forhold til den politiske revision af
kommunens kunst- og kulturpolitik.
Det har dog ikke haft indvirkning på vores arbejde i Kunst- og Musikforeningen. Vi
har arbejdet ihærdigt med udstillinger, foredrag, medlemsture og koncerter.

Der har i 2019 været mange stjernestunder. Det har været rekordernes år.
Det har været året, hvor vi slog besøgsrekorden i Møllen med 50 pct. Vocal Line,
der sang for os i Kina Grenaa, blev europamester. Vi nåede det højeste
medlemstal til dato.
Vores tre medlemsture, den første til Lemvig sammen med FOF, for at se Peter
Brandes kunst var en god dag. Som noget nyt kør selv turen til Kirsten og Mogens
Mønsted og senere til Ulla Lundsgart var en dejlig eftermiddag og aften. Den tredje
tur gik til Herning og omegn i september, hvor vi så på kirkekunst, Arne Haugen
Sørensen i Videbæk og til koncert på Heart i Herning med ensemble MIDT/VEST.
En rigtig god tur, det skyldes bl.a. kvalificeret quidning v. Lisbeth Madsen.
Vores udstilling med værker af Ovartaci i Møllen blev en kæmpe succes med rekord
besøgstal i Møllen. At det kunne lade sig gøre skyldes bl.a.:





En ihærdig indsats fra flere medlemmer af bestyrelsen.
Økonomiske tilskud fra Kulturpuljen i Norddjurs kommune og Nordea Fonden.
Bidrag til udstillingen fra private personer.
Velvillighed fra Museum Ovartaci.

Udstillingsåret startede med en flot udstilling med Ketty Steffensens værker.
Århus koret, Vocal Line, sang forrygende ved en koncert i Kino Grenaa. Koret blev
kort efter kåret som Europas bedste kor.
Jeg plejer her at sige, at gerne vil have flere deltagere til vores koncerter. Det vil vi
stadig, men besøgstallet i 2018 har været væsentlig bedre end tidligere år. Måske er
vi blevet dygtigere?

Vi har indkøbt kunst, resultatet står/hænger her. Igen i år er indkøbssummen for kunst
til hhv. auktion/bortlodning lige store – ca. 40.000 i hver pulje.
Vi har fortsat vores samarbejde med De Professionelle Kunstnere i Norddjurs. Et fint
samarbejde som bl.a. har resulteret i, at vi gør brug af hinandens kompetencer.
Et par af os deltager i en selvbestaltet arbejdsgruppe på 7 personer, der arbejder med
at få bedre udstillingsmuligheder i Grenaa.
Vi arbejder fortsat med sponsorer, og har i årets løb modtaget økonomisk støtte fra
mange, for at muliggøre vores udstillinger med tilhørende kataloger.
Markedsføring.
Kvalitetsudvikling af hjemmeside, nyhedsbreve, presseomtale og Facebook er
udfordringer, som vi hele tiden arbejder med.
Medlemmer
Sidste år kunne jeg oplyse at vi havde 397 medlemmer. Vi har nu 404 medlemmer.
Vores mål er min. 500 medlemmer inden 2022, hvor foreningens kan fejre sit 75 års
jubilæum.
Ved køb af kunstværker af de udstillende kunstnere får alle medlemmer 10 % i rabat
af købsprisen.
Samarbejdspartnere.
Vi har fortsat et tillidsfuldt og inspirerende samarbejde med:
• Møllelauget. Vi har 2 repræsentanter i Møllelauget – mig selv og Anne Marie
Skjoldborg. Stor tak til Anne Marie.
• Pavillonen
• Grenaa Bibliotek
• Norddjurs Folkeuniversitet.
• Norddjurs kommune.
• FOF Djursland.
• Kino Grenaa
• Sparekassen Kronjylland
• Turistkontoret
• Galleri moderne
• Galleri Rasmus
Vi har desværre ved udgangen af 2019 måttet ophøre samarbejdet med Grenaa kirke.
Det skyldes:
 Menighedsrådet vil have leje for brug af kirken, 3.500 pr. arrangement.
 Kirken ønsker ikke at vi holder fælles arrangementer.

Som en konsekvens af denne beslutning, har vi i 2020 henlagt en af vores koncerter
til Ålsø kirke, hvor vi har mødt en høj grad af velvillighed og samarbejde. Tak for
det.
Jeg vil gerne sige tak til alle samarbejdspartnerne for samarbejdet.
Vores frivillige har igen i år beredvilligt ”givet en hånd med” ved ophængning af
udstillingerne. I bestyrelsen stræber vi efter altid at have mindst 2 frivillige med til
ophængning.
Hvis nogen i forsamlingen har lyst til at være med, er I velkommen til at give os en
besked, enten til en fra bestyrelsen eller ved at sende en mail.
Tak for indsatsen. Glæder os til samarbejdet med jer i 2020.
Programmet for 2020 indeholder de samme aktiviteter som tidligere år.
Et par af programpunkterne skyldes henvendelse fra medlemmerne.
Hvis I har et eller flere forslag til arrangementer i 2021, hører vi gerne fra jer.

Bestyrelsen
Vi har haft en god bestyrelse. Desværre har 3 bestyrelsesmedlemmer besluttet at
forlade os. Ja, Vinni Press Hansen gjorde det tidligt i foreningsåret grundet alvorlig
sygdom blandt hendes nærmeste. Ulla Pedersen og Hans Chr. Rød efter en mangeårig
engageret og samvittighedsfuld indsats i bestyrelsen. Else er gået den modsatte vej.
Hun startede med 6 år i bestyrelsen og slutter nu efter 1 år som suppleant. Mette har
haft et år som suppleant. Ærgerligt for os, at hun vælger at prioritere andre opgaver.
Tak til
•
•
•
•
•

Alle medlemmer der har bakket op om vores arrangementer.
Sponsorer og andre bidragsydere
Alle samarbejdspartnere
Frivillige
Bestyrelsen.

Jens Stavnskær

