
Referat af  Kunstforeningen Æglagerets generalforsamling,  

28.  februar 2017. 

 
Dagsorden, jvf.  vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab samt beslutning om 

anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det 
godkendte regnskab 

4. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer  
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen  
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af 2 revisorer 
9. Eventuelt 

 

Formanden, Jan Ibsen, bød velkommen til mødet. Herefter blev generalforsamlingen afholdt efter 
den faste dagsorden: 

1.  Valg af dir igent: 
Finn Christiansen blev valgt som dirigent, og kunne konstatere, at formalia vedrørende indkaldelse 
var overholdt. 

2.  Formandens beretning: 
Formand, Jan Ibsen, aflagde sin beretning for det forløbne år. Hvis Jan ikke havde være syg sidste 
år, kunne det have været hans 10. beretning: 

Et spændende år i kunstforeningen med en stribe udstillinger, arrangementer samt et helt nyt tiltag 
som forhåbentlig bliver en tradition. 
 
Året startede med medlemsudstillingen: 
Medlemsudstillingen har gennem de senere år haft vigende tilslutning. I 2016 var der lidt over 20 
udstillere, så der er langt op til de glade dage med 70 deltagere.  
Hvis der havde været 0 deltagere, så er det jo bare at sige, at: ”Det var det”, men eftersom der 
fortsat er medlemmer, der er glade for initiativet, vil vi lægge os på sinde at fortsætte med 
medlemsudstillingen i en eller anden form. Til alle jer der savner den – vi vil finde en løsning! Det er 
vigtigt i videst mulig omfang at tilgodese så mange som muligt. 
 
Kristian Vodder, Jonas Pihl & Pelle Møller Schiødt: 
Vodder var årets plakatkunstner., Pihl har vi længe forsøgt at få til Æglageret og de to kunne ikke 
leve uden Schiødt og hans fantastiske grafik. En fantastisk udstilling med mange besøgende; ikke 
mindst til ferniseringen. 
 
 



Visuel: 
En spændende udstilling med en stribe vidunderlige kunstnere og næsten 200 til ferniseringen. 
Udstillingen blev åbnet med tale af Trine Roos. Udstillingen i Æglageret blev startskuddet til en 
mere permanent gruppe med navnet Visuel. Før nævnte Jonas Pihl var for øvrigt også 
repræsenteret på denne udstilling. Efter at have jagtet ham i flere år lykkedes det nu for Æglageret 
at have ham repræsenteret på 2 udstillinger i rap! 
 
Knud Odde: 
19 år efter hans første gang i Æglageret, kunne vi atter præsentere maleren Knud Odde. Det var et 
dejligt gensyn! Han er autodidakt, men har gennem årerne oparbejdet stor popularitet og 
anerkendelse og deltaget på censurerede udstillinger. Rockmusikken (Sort Sol) er blevet det 
sekundære for Odde og maleriet det primære. 
 
Finleif Mortensen: 
Årets ’sællert’. Finleif Mortensens malerier trak mange til Æglageret, og en del af hans skønne 
motiver – alle inspireret af den færøske natur – forlod Æglageret med nye ejere.  
Det var dejligt, at vi med denne udstilling ramte vore medlemmers og kunstinteresseredes 
interesse. 
 
Drakabyggat: 
Der var et par ledige uger i juli. Vi lavede en aftale med Mogens Christiansen, og det endte med en 
udstillingen med værker af 2 gode gamle kendinge: Jørgen Nash og Lis Zwick. En del værker faldt i 
de besøgendes smag og blev hjembragt til nye vægge. 
 
Holbæk Art: 
For anden gang bød vi ildsjælene fra Holbæk Art velkomne i Æglageret. Holbæk Art havde indgået 
aftale med 7 nye kunstnere om værker til byens gavle og vægge. Alle bidrog med værker af mere 
håndterbar karakter til Æglagerets vægge, bl.a. Julie Sass, der har sine rødder i Holbæk, men 
sidenhen har gjort sig på den store kunstscene. 
 
Birgit Kirke: 
Birgit var den anden færøske kunstner, som blev præsenteret i Æglageret i 2016. Noget anderledes 
i sine udtryk end Finleif Mortensen, idet hun går meget tæt på fjeldets detaljer og linjer i sine 
værker. Hendes værker er som oftest små udsnit af noget meget større. Hun havde lavet en meget 
nøje plan for ophængningen, læst lokalet og tilpasset udstillingen i overensstemmelse hermed. 
 
Bent Winkler & Ulla Lundsgarth: 
Oktober/november udstillingen var med den fantastiske kurvemager Bent Winkler og den 
imposante ’blomstermotiv-kreateur’ Ulla Lundsgarth. En meget meget smuk udstilling med 2 
fantastiske kunstnere på hvert sit felt. 
 
Juleudstilling: 
I december prøvede vi noget nyt – en juleudstilling med butikkens kunstnere m.fl. Masser af kunst 
for enhver smag og pengepung. Vi fik et afbud og tænkte hvad nu….. Tanken om en udstilling 
primært med de kunstnere der er tilknyttet huset på forskellig vis, har været tænkt før men aldrig 
ført ud i livet. Det er ikke sidste gang vi gør det. 
 
 



Butikken: 
Tanken med juleudstillingen var indirekte også at skabe opmærksomhed omkring butikken. Den 
halter stadigvæk, og det dur jo ikke i længden. Der blæser gode vinde i kunstforeningen; Ægmuseet 
er ligeved - tro mig! 
Selve bygningen har nogle udfordringer, som vi er ved at tage hånd om (utæt tag). 
Hvis bare vi kan få omsætningen i butikken til at vende markant, så ser det ikke så tosset ud. Med 
udgangspunkt i de tiltag der er gjort med sortimentet i butikken, vil vi i samarbejde med Dorte 
fortsat tænke visioner og nye tiltag til gavn for butikken. Vi tror på, det nok skal lykkes at vende 
kurven. 
Tak til Dorte for det store arbejde du gør…..i november/december havde du ekstra travlt grundet 
arbejdet med VK udstillingen. Tak for den indsats du specifikt gjorde i den sammenhæng. 
 
Croquis: 
Det går fantastisk med croquisen…..og festivalen i september…..det var helt vildt at opleve den 
entusiasme, der blev lagt for dagen. 
Tak til Karin og hendes hjælpere bl.a. Jette Stranum. 
 
Skulpturhaven: 
Skulpturhaven – der kommer nye skulpturer i ny og næ.  
Vi har en plan med de gamle bord/bænke sæt. EUC – hvis praktikhold bl.a. har malet foyer og 
trappeopgang i 2016, er forhåbentlig med på en renovering af bord/bænkesættene. Vi har skaffet 
noget lækkert nyt træ, nu skal aftalen med EUC bare i hus.  
I haven står en skulptur der hedder ”Vi løfter i flok”. Det er det vi gør – tak til alle frivillige hjælpere. 
Jeres engagement og initiativer kan vi slet ikke undvære. 
 
Toiletkunst: 
’Das Art’ -toiletkunsten. Nu er der kommet skilt på døren… 
Tak Finn Christiansen. Navnet er din idé. Der er masser af fed kunst på WC-væggene, og det er 
tilladt at besøge toilettet, selvom man ikke har et egentligt ærinde! 
 
Plakat 2016: 
Tak til Spar Kronjylland og danbolig der var plakatsponsorer i 2016. Dejligt der er virksomheder i 
vore nærmiljø, der bakker op på forskellig vis. Plakaten for 2017 er for øvrigt også sponseret af en 
privatperson, der gerne vil holde sig uden for rampelyset. 
 
Arrangementer: 
Sangskaderne fejrede traditionen tro sangens dag i Æglageret i oktober. Fuldt hus og masser af 
dejlig korsang. 
 
Jesper Theilgaard fortalt om kunst og vejrlig i november. Et spændende foredrag men lidt for få 
tilhørere i forhold til hans honorar. 
 
Jacob Fischer blev valgt fra i 2016. De seneste par år har det dårligt nok kunne løbe rundt, selvom vi 
har modtaget sponsorater til dette arrangement. Vi ser tiden an. 
 
Det var fortiden – og nu lidt om fremtiden…. 
 
 



 
Croquisfestivalen var et fantastisk nyt tiltag i kunstforeningen. Vi gentager succesen igen til 
efteråret. 
 
VK….det er nok en af de bedste beslutninger vi har truffet i mange år!  
Vi syntes, det var synd og skam at VK skulle mølædes i skuffen. Vi fik forskellige inputs, der satte 
gang i vores overvejelser og ideen med digital censurering var det, der gjorde udfaldet.  
141 meldte sig med ca. 700 værker. 22 kunstnere og 39 værker blev valgt af censurkomiteen. Det 
blev på alle måder en positiv hændelse i Æglageret. VK vil fremover være en fast ingrediens. Nu skal 
vi lige evaluere og tilpasse. Det var til tider krævende og et stort arbejdspres for os, men det gik. Vi 
glæder os allerede til den næste udstilling. 
 
Vi er ved at kridte banen op til selv at kreere en sanseudstilling á la Aurelia. Det er en større proces, 
og det vil tage tid, men vi er ved at køre nogle gode samarbejdspartnere og aktører i stilling. Hvis 
det går op i en højere enhed, forventer vi, det bliver en realitet om 1,5 til 2 år. 
 
Vi drømmer om, at førstesalen kan blive etableret. Måske det sker lidt før beregnet. Taget har det 
ikke så godt. Der er reparationer der skal klares her og nu…. Men jeg er så småt begyndt at 
undersøge hvilke fonde der kunne være interessante i den sammenhæng. Det vil bare give os nogle 
helt andre og nye muligheder med en tiptop førstesal. 
 
Æglagervagter, tusind tak for jeres uvurderlige hjælp. Det kunne slet ikke hænge sammen, hvis ikke 
I var der med jeres fleksibilitet og vilje til at hjælpe. 
 
Tak til alle vores medlemmer, sponsorer, Holbæk Kommune, og til alle de der støtter os ved køb i 
butik og ved køb af kunst fra udstillingerne. 
 
Tak til husets bestyrelse fordi I giver os husly. 
 
I haven står en skulptur der hedder ”Vi løfter i flok”. Det kunne egentlig godt være en skulptur der 
henviser til den fantastiske bestyrelse som jeg er formand for. Sammen med alle i Husets 
bestyrelse, Dorte, og alle de frivillige er I med til at æggegryden i kog.. 
 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

3.  Forelæggelse af revideret regnskab: 
Kasserer Morten Kenhof  fremlagde årsregnskabet for 2016.  
Kunstforeningen viste et overskud på kr. 3.457 og butikken et underskud på kr. 11.109 - væsentligst 
som følge af en vigende omsætning i butikken gennem 2016. 
  
Formue andrager kr. 67.373 og der er indestående i banker på i alt kr. 166.068. 
  
Budgettet for 2017 udviser et overskud på ca. kr. 36.000, hvilket væsentligst skyldes afholdelse af 
VK udstillingen i januar 2017 samt positiv afsmittende virkning heraf. 
 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 



4. Forslag fra bestyrelse el ler medlemmer: 
Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag fra medlemmerne og havde heller ikke selv nye forslag til 
debat. 

5.  Fastsættelse af kontingent: 
Det årlige kontingent for enkeltmedlemmer (kr 300)  og for ”husstandsmedlemsskab” for 2 
personer på samme adresse (kr 550) bibeholdes. 
Sponsorkontingent ligeledes uændret (kr 1600). 

6.  Valg t i l  bestyrelse: 
3 bestyrelsesmedlemmer er på valg: Jan Ibsen, Erling Christoffersen og Hardy Andersen. 
Jan Ibsen og Erling Christoffersen blev genvalgt. I stedet for Hardy Andersen blev Peter Haarsted 
(tidl. suppleant) valgt til bestyrelsen. 
 
7.  Valg af suppleanter: 
Karin Lykke Groth forsætter som suppleant (har ikke været på valg).   
I stedet for Peter Haarsted blev Marianne Povelsen valgt som suppleant. Marianne har været 
journalist på ’Nordvestnyt’ og er kendt for dækning af kulturaktiviteter herunder artikler om 
Æglagerets udstillinger.  
 
8.  Valg af 2 revisorer:  
På generalforsamlingen fik vi ikke overholdt formalia omkring valg af revisorer. 
For en god ordens skyld skal det hermed konfirmeres, at både Frank Petersen og Flemming Nybro 
Sørensen ønsker at fortsætte som revisorer.  
 
9.  Evt.:  
Der var ingen emner under eventuelt. 
Ulla Frøstrup udtrykte stor tilfredshed med udstillingerne i 2016 og roste bestyrelsen/ 
udstillingsudvalget for valg af kunstnere. 
 
Bortlodning af indkøbt kunst:  
Modtagerne af årets 13 værker + 2 blev udtrukket.  

Årets vindere blev i nævnte rækkefølge:  
De heldige vindere var: 
Ruth Søndergaard, Else Borring, Jørn Sørensen, Jette Thamsborg, Eivind Rostgaard, Karen Hilden, 
Agnete Seidelin, Joy Von Benzon, Vagn Gotfredsen, Inge Olsson, Mona Hansen, Bente Sivertsen, 
Lisbeth Lind, Peter Haarsted og Elsebeth Wilhjelm Ensted. 
De 4 vindere der ikke var til stede har fået besked om deres held, og kan afhente deres gevinster 
lørdag d. 11.3. kl. 12.30 (præcis). 
 
Bestyrelse: 
Jan Ibsen, Tove Fisker, Morten Kenhof, Agnete Seidelin, Erling Christoffersen, Signe Frost Vanggaard 
og Peter Haarsted 
Suppleanter: Karin Lykke Groth og Marianne Povelsen 

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde. 


