Generalforsamling Ribe Kunstforening
tirsdag den 2. maj 2017 kl. 19.00

Beretning for året 2016
Ribe Kunstforenings bestyrelses beretning til generalforsamlingen 2017 om foreningens
virksomhed fra maj 2016 til maj 2017 vil som sædvanlig handle om foreningens organisatoriske forhold, aktiviteter og lidt om fremtidsperspektiver.
Foreningens organisatoriske forhold
Ribe Kunstforening har pr. 1. maj 2017 597 betalende medlemmer. Sidste år på samme
tidspunkt havde vi 604 betalende medlemmer, så der er tale om en lille tilbagegang. Kun
meget få medlemmer er i restance (det skal medlemsskaren have ros for). Hertil kommer
museets personale på 11 personer, som ifølge samarbejdsaftalen mellem kunstforeningen
og kunstmuseet er gratis medlemmer. Museumspersonalets gratis medlemskab indebærer,
at foreningen ikke betaler det faste årlige tilskud til museet (for tiden 75 kr. pr. medlem) for
gratisterne, og at de har gratis adgang til de arrangementer i foreningens regi, som foregår
på museet.
Kunstforeningerne i Varde, Esbjerg, Vejen og Tønder samt Ribe Jernindustri er også gratis
medlemmer, men det er mest af administrative grunde, for så får de automatisk medlemsbladet. Disse venskabsmedlemmer betaler vi heller ikke tilskud til museet for. Vi trykker 500
eks. af medlemsbladet. De blade, som ikke bringes eller sendes ud (vi sender ca. 100 blade
pr. gang), sættes i brochureholderen (sammen med en stak indmeldelsesbrochurer) i garderoben på museet til fri afbenyttelse for museets gæster. Vi tror, at det er en god målretning
af reklame for foreningen over for potentielle nye medlemmer – ved siden af medlemmernes
anbefalinger over for venner og bekendte. Der er god afsætning af både blade og brochurer
på museet. Mange af de nye medlemmer kommer via museet; i år er 10 nye medlemmer
kommet til via museet.
For tiden betaler 126 enkelt-medlemmer og 87 par, altså 300 personer, via betalingsservice.
Det er kassereren glad for, og vi opfordrer alle til at tilmelde sig den service. Hvis alle gjorde
det, kom der ikke indbetalinger dumpende over en måned efter betalingsfristens udløb. Vi
har også fået et par uidentificerbare indbetalinger. Alt taler for betalingsservice.
Vi minder om, at medlemskortet skal forevises ved besøg på museet, hvis man vil gratis ind,
og at det er personligt, dvs at det ikke gælder for evt. medfølgende gæster.
Vores liste over medlemmers mailadresser sætter os i stand til at kontakte ca. 180 medlemmer. Hvis man står på maillisten, får man tilsendt påmindelser om arrangementer og evt.
hastebeskeder. Man tilmelder sig maillisten ved at kontakte Ragna Weidinger på ragnaw@mail.dk
I bestræbelserne på at hverve medlemmer har vi taget en særlig taktik i anvendelse: vi er
imødekommende. Det er vi på 2 måder. Vi reducerer medlemskontingentet forholdsvist, hvis
man ønsker at melde sig ind i foreningen i sidste halvdel af «medlemsåret». Det er ikke rimeligt at kræve betaling for det hele, når kunden kun får det halve. 10 personer har meldt
sig ind siden 1. oktober 2016 og fået reduktion. Den anden måde, vi er imødekommende
på, er i de tilfælde, hvor gæster på kunstmuseet gerne vil spare entreen ved straks at blive
medlem af foreningen. Det kan de desværre ikke blive på museet, men de kan aflevere en
udfyldt indmeldelsesblanket ved skranken og så komme gratis ind. Foreningen betaler så
museet de 75 kr., som entreen koster, og får så til gengæld senere et medlemskontingent i
kassen.
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Vi tror, at mange ønsker at støtte det flotte og veldrevne kunstmuseum via deres medlemskab af kunstforeningen, og at det er en del af forklaringen på det pæne medlemstal. Den
samme opbakning får gavegiverlisten, der giver museet en bid af momskompensationsordningskagen! For at holde fast i interessen for museets ve og vel fortsætter vi med at give
bogen ”Fabrikanten og hans slot” til nye medlemmer, og vi har til en del år endnu. Husk at
nævne boggaven, når I anbefaler et medlemskab af kunstforeningen!
Ribe Kunstforening har et godt samarbejde med Ribe Kunstmuseum. Vi er meget glade for
vores fælles foredrag, hvor museet sørger for indholdet, mens foreningen sørger for rammerne. I praksis betyder det, at museet skaffer og betaler foredragsholderne, og at foreningen betaler lokaleleje (som i høj grad gavner momsregnskabet). Til gengæld får medlemmer
adgang til favoritpris.
Ribe Kunstforenings praktiske samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet har ligget stille
i den forløbne periode. Til gengæld har museet og folkeuniversitetet arbejdet sammen om
arrangementer, så Ribe er ikke glemt i den sammenhæng. Det ændrer den nye ledelse i folkeuniversitetet og de forestående vedtægts- og strukturændringer sikkert ikke på. Under alle
omstændigheder kan alle og enhver stille forslag til folkeuniversitetets efterårsprogram 2017
indtil 15. maj – også til afholdelse i Ribe.
Foreningens aktiviteter
Siden sidste generalforsamling har vi afholdt flg. arrangementer:
Udflugter:
d. 6. juli 15
Vejen Kunstmuseum: Japanske træsnit – fra japansk boghåndværk til Pippi Langstrømpe
d. 26. jan. 16
Würth, Trapholt, CLAY (Karl Hurm, Louise Hindsgavl, Sten Lykke Madsen)
d. 12. feb. 16
Vejen Kunstmuseum: Ingrid Vang Nyman
d. 29. apr. 16
Augustenborg (Kunstpunkt, Kunstværket, Augustiana)
Til sammenligning havde vi sidste år også 4 udflugter.
Ved korte udflugter vælger vi kør selv-modellen, fordi den er billig. Når vi foreslår en betalingsmodel, mener vi, at det så er lettere for medlemmer at bede om kørelejlighed. Ved længere udflugter
vælger vi bus-modellen, der har den fordel, at vi kan ordne praktiske ting og give informationer i
bussen, hvilket giver en fornemmelse af at være sammen på tur.
Foredrag:

d. 21. nov. 15
d. 18. jan. 16

Jørgen Bork Hansen: Vincent van Gogh
Bonnie Yochelson: Jacob A. Riis (sammen med RKM)

d. 5. april 16
Nicolai Howalt om sin fotokunst (sammen med RKM)
Til sammenligning havde vi sidste år 5 foredrag.
Udstilling:

Foreningen var økonomisk og arbejdsmæssig back up på udstillingen ”Ribe Quilterne”
i Ribe Jernindustris foyer i perioden 25. nov. til 16. dec. 16 som vores bidrag til Peters
Jul.

Foreningens fremtidsperspektiver
Vi skal ikke have en vækstplan bare for vækstens skyld eller en strategiplan for at kunne slå andre. Vi
vil bare støt og roligt opfylde foreningens hovedformål: at bidrage til et aktivt og inspirerende liv
omkring kunst og kulturelle værdier i Ribe og støtte museet. Det gør vi med vores aktiviteter og
økonomi. Det betyder dog ikke, at medlemstallet er ligegyldigt. Det er godt for museet at kunne
skrive et højt medlemstal i den årlige rapport til Kulturstyrelsen som bevis på lokal opbakning til museet og som argument for et berettiget ønske om myndighedernes, herunder kommunens, bevå-
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genhed. For foreningslivets og fællesskabets skyld vil vi gerne involvere og aktivere så mange som
muligt. Så selvfølgelig glæder vi os over det pæne medlemstal.
Ved sidste generalforsamling kom der 4.000 kr. ind på museets konto til nyanskaffelser til samlingen. Giverne af dette beløb, nemlig køberne ved auktionen over donerede kunstværker, kom derved
på gavegiverlisten (den enkeltes betaling skal dog mindst være 200 kr.), som er knyttet til den særlige momskompensationsordning. Den succes gentager vi i år. Det er en succes for alle. Donorerne
(Jytte Hjuler, Ragna Weidinger, Joan Kjær, Lene Abildgaard, Kamma Marthinsen) får ryddet op, køberne får noget nyt at se på, og museet får pengene. Køberne betaler ved museets kasse og opgiver
navn og adresse (af hensyn til gavegiverlisten, som skal fornys hvert år). Hvis man også opgiver CPRnr., sørger museet for at indberette købssummen (min. 200 kr.) til SKAT som fradragsberettiget. Vi
opfordrer køberne til at huske denne mulighed ved budgivning – altså byd lidt ekstra, for det kan jo
trækkes fra i skat.

Taksigelser
Bestyrelsen takker museets ledelse og personale for stor hjælpsomhed og godt samarbejde omkring
bladet og foredragene.
Tak til vores revisorer Jonna Skov og Svend Aage Jensen.
Tak til vores eksterne bladuddelingshjælpere Ingeborg Wonsbek, Jonna Schönemann, Kurt Madsen
og Mona Lise Martinussen.
Tak til John Jørgensen for it-support til bladredaktionen.
Som formand vil jeg også gerne takke bestyrelsen og suppleanterne for engagement, arbejdsomhed
og sparsommelighed i omgangen med medlemmernes penge. Som eksempel på det sidste vil jeg
nævne, at vores ture jo forberedes af arrangørerne bl.a. ved, at de for egen regning besøger stederne først.
Endelig tak til medlemmerne for trofast støtte til foreningen og derigennem museet.
På alles vegne vil jeg gerne sige særlig tak til Lene Abildgaard, som fra i dag udtræder af bestyrelsen.
Lene begyndte som suppleant i 2012 og har fra 2013 været rigtigt medlem. Hun har været vores sekretær i en periode, men har især været glad for og derfor også brugt meget tid på at forberede og
organisere udflugter, hvilket faktisk tager meget tid. Lene kender mange kunstnere, som er et besøg
værd. Nu kan du læne dig tilbage og bare tage med på vores ture – eller tage af sted selv, når det
passer dig og Christian. Tak for det store arbejde, du har lagt i kunstforeningens bestyrelse gennem
5 år.
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Regnskabsaflæggelse samt budget:
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Referat
Generalforsamling tirsdag den 2. maj 2017 kl. 19.00
på Ribe Kunstmuseum
Der var mødt 48 medlemmer frem.
Formanden bød velkommen og gennemgik kort aftenens program. Herefter fællessang
”Farvernes landskab” af Jens Rosendahl/Valdemar Rasmussen med akkompagnement af
Inger Steffensen og Kent Ibsen Andersen.
1. Valg af dirigent
Jens Henriksen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formandsberetning
Formanden aflagde beretning, som blev godkendt uden bemærkninger. Formanden
sluttede beretningen med en særlig tak og en buket til Lene Abildgaard for 5 års engageret indsats i bestyrelsen.
3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab
Kassereren gennemgik regnskab og budget, som blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for 2018
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev godkendt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Lene Abildgaard, Kamma Marthinsen og Kent Ibsen Andersen. Kamma Marthinsen genopstiller. Karen Munk Nielsen og Karen Reinke nyopstiller.
Der var ikke andre forslag, hvormed Kamma Marthinsen, Karen Munk Nielsen og Karen Reinke blev valgt.
6. Valg af suppleanter. På valg er Karen Reinke og Karen Munk Nielsen. Malene
Visby og Kent Ibsen Andersen nyopstiller.
Der var ikke andre forslag. Da Karen Reinke og Karen Munk Nielsen nu er valgt til
bestyrelsen, blev Malene Visby og Kent Ibsen Andersen valgt.
7. Valg af revisorer. På valg er Jonna Skov og Svend Aage Jensen. Begge genopstiller.
Der var ikke andre forslag. Genvalg.
8. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
9. Beretning om 2016 på Ribe Kunstmuseum
Jens Henriksen aflagde beretning, som blev taget til efterretning.
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10. Eventuelt
Liste til mailadresser blev fremlagt.
Der var ros til bladets indhold og layout.
Ved håndsoprækning blev der konstateret et stort flertal for, at generalforsamlingen
også fremover afholdes en hverdagsaften.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med tak til dirigenten og forsamlingen.
Herefter var der kaffepause inden den årlige lodtrækning.
Dagens sidste punkt var auktion over værker, som var indleveret af medlemmerne.
Auktionarius var Jens Henriksen. Det indkomne beløb går ubeskåret til Ribe Kunstmuseum til indkøb af værker til samlingen.
Referent Joan Kjær
2017-05-03
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