
Medlemsbrev 30. oktober 2022   
 

Kære onsdagsmalere 

Så har vi afholdt ekstraordinær generalforsamling. Det skete torsdag d. 27. om aftenen 

med 6 fremmødte deltagere, og forløbet af generalforsamlingen og de beslutninger, der 

blev taget, kan man læse om i referatet på side 2-3 i dette brev. 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Finn Gaunaa som formand, Sten Asbirk 

som næstformand og Hanne Balslev som kasserer og sekretær. 

Og så en vigtig ting: Vi er gået over til vintertid, og mørket sænker sig tidligt, så det er snart 

tid for JULEFROKOST. Den ligger i år torsdag d. 8. december kl. 19 i Krudthuset på 

Kildegården i Roskilde. 

Vi bruger den sædvanlige model, hvor menuen består af de retter som I der deltager 

medbringer. Det plejer at blive et velsmagende og varieret julebord. Foreningen står for 

drikkevarerne. 

Tilmelding senest d. 1. december til Sten Asbirk på stenasbirk@gmail.com  eller 2029 5565. 

Husk at fortælle, hvilken ret, du medbringer. 

Malerforum har ligget stille et par gange her inden den ekstraordinære generalforsamling, 

men nu er det tiden til at få gang i det igen, og der er to mødegange mere inden jul, nemlig 

mandag d. 28. november og mandag d. 12. december kl. 14-16. 

Der er flere ideer fremme til oplæg og/eller diskussion, når vi mødes, ligesom vi satser på 

at bruge et malerforum på et kursus med oplægsholder udefra.  

Husk at disse mandagseftermiddage er åbne for alle, så I kan invitere folk med, som ikke er 

medlemmer af Onsdagsmalerne. 

Vores hjemmeside har stået i stampe en tid, fordi vi har villet flytte den til et 

vedligeholdelsesmæssigt simplere og billigere site. Det sker nu, og Finn Gaunaa som 

vedligeholder siden, har skrevet en orientering om hvad der sker, og om hvad I skal gøre i 

den forbindelse. Finns brev er vedlagt som en særskilt fil. 

Forberedelserne er i fuld gang til udstilling på Hvidovre Hospital, hvor 7 onsdagsmalere 

kan ses i december måned. Det tegner til at blive en rigtig flot udstilling. 

I Bridgehuset i Roskilde er vi repræsenteret i november, december og januar. 

God fornøjelse med hjemmesidehistorien i vedlagte skriv. 

Hanne Balslev 
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Referat af ekstraordinær generalforsamling i Onsdagsmalerne d. 27. 10. 2022 

 

Til stede var Bent Nielsen, Hans Jørgen Bendixen, Niels Jørgen Rasmussen, Finn Gaunaa, Sten 

Asbirk og Hanne Balslev. 

Punkt 1, Valg af ordstyrer 

• Niels Jørgen Rasmussen blev valgt. 

Punkt 2, Bestyrelsens beretning ved Sten Asbirk 

• Bestyrelsens beretning 

”Den nuværende bestyrelse blev valgt på den ordinære generalforsamling den 28. april 2022. 

Bestyrelsen konstituerede sig med følgende opgaver:  

Formand Anne Grete Gadsbøl, Næstformand Sten Asbirk, Sekretær Hanne Balslev, Kasserer 

Finn Gaunå, Menigt medlem Lilli Pedersen 

Aktiviteter 

10. maj - udflugt til Kildemosen i Bidstrupskovene. Fint vejr, men kun 2 bestyrelsesmedlemmer 

havde tilmeldt sig, så turen blev aflyst. 

23. maj, 13. juni, 29. august og 26. september - ”Malertræf” i Kunstens Hus (Kildegården). 

Malertræf er en ny aktivitet, hvor vi mødes ca. en gang hver måned i Kunstens Hus for at male 

og udveksle erfaringer, nogle gange med et fælles tema, men dog med mulighed for også at 

male andet. Derudover er det et sted, hvor man kan give hinanden tips og idéer, ligesom 

indholdet kan udvikle sig hen ad vejen. 

4.-6. juni - Kunst i pinsen, Slusehuset ved Kattinge Sø. Vi var 5 udstillende Onsdagsmalere, der 

fik besøg af ca. 140 besøgende. Der blev solgt 9 billeder. 

9. juli-6. august - ”5 på stribe” i Palæfløjen.  Vi var 6 deltagende Onsdagsmalere, og i løbet af 

udstillingsmåneden kom der ca. 1000 besøgende. Der blev købt 10 værker (billeder/keramik). 

Alle 10 værker er købt hos Onsdagsmalerne.  

6. august - Stændertorvet. 6 Onsdagsmalere deltog, og der blev solgt 7 værker. Dagbladet 

havde lavet en venlig forhåndsomtale af os, og derudover var vi begunstiget af godt vejr og 

mange mennesker i byen, og foruden os var der både almindeligt marked, bryllupper og 

jazzmusik at muntre sig med. Bent Nielsen havde lavet en flot plakat, som vi også kan have 

glæde af i fremtiden. 

17.-18. september - Roskilde Kunstrunde, Slusehuset ved Kattinge Sø. Vi var 6 udstillere, men 

der kom færre besøgende end normalt på grund af vejarbejde og vejafspærringer. Kun 1-2 

værker blev solgt. Det er usikkert, om udstillingen fortsætter på samme måde, da arrangøren 

af Kunstrunden ikke længere vil påtage sig det store arbejde. 
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Der har undervejs i Onsdagsmalernes bestyrelse været kritik af formandens (Anne Grete 

Gadsbølls) ledelse fra kassererens (Finn Gaunaas) side, og det udviklede sig til en åben konflikt 

umiddelbart efter Kunstrunden. Det resulterede kort efter i, at Anne Grete trak sig som 

formand.  

Lilli Pedersen har trukket sig nu efter at have siddet i bestyrelsen i 4-5 år”. 

Der var kommentarer til forløbet af de enkelte udstillinger og især ideer til, hvad vi kan gøre i  

fremtiden, bl. a. ideer til oplæg og kursus i forbindelse med Malerforum. Der var også forslag til at 

flytte malerforum til Krudthuset, hvis det er muligt, fordi der her er mere fred og ro end i Kunstens 

Hus. I så fald kommer Malerforum til at ligge torsdag eftermiddag. 

Beretningen blev vedtaget. 

Punkt 3, Valg af bestyrelse 

• Sten Asbirk, Finn Gaunaa og Hanne Balslev blev valgt. 

Der var ikke flere, der ønskede at gå ind i bestyrelsen på nuværende tidspunkt, så den 

ekstraordinære generalforsamling vedtog, at bestyrelsen indtil den ordinære 

generalforsamling består af 3 medlemmer, og at der på den ordinære generalforsamling 

foretages en vedtægtsændring, som åbner for færre end 5 bestyrelsesmedlemmer. 

Punkt 4, Orientering om, at foreningens hjemmeside flytter, og hvad man skal gøre i den 

forbindelse 

• Finn Gaunaa orienterede om, at foreningens hjemmeside er flyttet til one.com, og at vi alle 

derfor skal se vores nye side igennem for fejl. Der kommer nærmere besked ud sammen 

med næste medlemsbrev. 

Punkt 5, Behandling af evt. indkomne forslag fra medlemmerne. 

• Der var ikke kommet nogen forslag ind. 

Punkt 6, Eventuelt 

• Årets julefrokost holdes torsdag d. 8. december kl. 19 i Krudthuset. 

• Apropos manglende omtale i Roskilde Avis af Kunstrunden blev der gjort opmærksom på, 

at omtalen afhænger af, om man af og til køber en annonce. 

Referent Hanne Balslev 

 


