
 

 

Generalforsamling 2022 
Beretning 
 

 
 
Foreningen består af 24 aktive nu 25 medlemmer og 1 
passivt. Vi kan  desværre forudse udmeldelse af 
medlemmer idet vi med sikkerhed ved at Jens 
Damborg holder op pga sygdom og Claus Olsen pga 
flytning.  
Vi ønsker at foreningen vokser og arbejder på det ved 
at deltage i udadvendte aktiviteter samt ved at 
iværksætte aktiviteter som vi ved medlemmerne har 
ønsket.  
 

I det følgende vil der komme en oversigt over 
udstillinger og aktiviteter perioden siden sidste 
generalforsamling 
 
 

Udstillinger 
 
September: Roskilde kunstrunde med fint besøg og 
et pænt salg. Der deltog seks af foreningens 
medlemmer. 
Oktober og løbende til juni 2022 Bridgehuset. Her har 
fem medlemmer deltaget og der har i skrivende stund 
været et lille salg på tre billeder, hvilket er rimeligt da 
det er ældre mennesker der kommer som ofte er 
flyttet til mindre boliger hvor de ikke har så meget 
plads. 



 

 

Oktober- december.  Svogerslev Sognegård Her 
deltog tre medlemmer med fint besøg og et pænt salg 
og megen ros, idet Meninghedsrådets formand sagde 
det var den flotteste udstilling de havde haft til dato. 
 
 
Tadre Mølle -december. Her deltog to medlemmer 
og der var intet salg udover en bagatel. Det er nok 
ikke rammen for foreningens udstillinger, da publikum 
har travlt med børn og julenisser.  
 
Spin off af tidligere udstillinger:  
 
Hanne Balslev blev inviteret til at udstille i Svogerslev 
Sognegård i marts sammen med et medlem af 
Halvcirklen og havde et pænt salg. 
 
Anne- Grete  Gadsbøll blev inviteret til at udstille på  
Trællerupskolen i februar og solgte et billede. 
 
Aktiviteter/Initiativer. 
 
 

Tilskud. Takket være vores kasserer, der har et godt 
kendskab til mulige offentlige tilskud har foreningen 
gennem  
“Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 
servicelovens paragraf 79,” blevet Bevilliget med 4000 
kr  
 



 

 

Medlemsblad Der udsendes medlemsblade med 
informationer til medlemmerne ca hveranden måned, 
som Hanne Balslev er redaktør af 
 
Malerforum  i Kunstens hus på Kildegården, med 
Finn Gaunaa som projektleder, er et nyt initiativ  til at 
mødes og male sammen sat i søen. Et projekt som 
mange medlemmer, i den sidste spørgeundersøgelse 
gav udtryk for de ønskede.  
 
Interessen håber vi må bidrage til at mange møder op. 
Der er således allerede et pænt fremmøde, vi var 
oppe på otte medlemmer forrige gang og 4 sidst. Der 
er en rigtig hyggelig atmosfære. I medlemsbrevet fra 
april er datoerne nævnt.  Vi håber på rigtig mange af 
medlemmerne vil benytte sig af  muligheden for at 
inspirere hinanden. 
 
Foreningen betragtes som  en almennyttig, ikke 
kommerciel forening hvilket berettiger os til at låne 
aktiviteter, hvor der ikketages entre. Dog mod et 
yderst mindre gebyr, der opkræves af foreningen 
 
 
Ren natur Foreningen har haft mulighed for at tjene 
2.500 kr til foreningen, ved at deltage i Rennatur hvor 
minimum otte deltagere skulle være tilmeldt og samle 
skrald op, men da kun to meldte sig, var det desværre 
ikke muligt at deltage og skaffe disse midler. 
 
 



 

 

Julefrokosten måtte udskydes pga af Corona med 
erstattes af  sammenskudsfesten efter 
generalforsamlingen, hvor Lilli og Sten er 
projektledere. 
 
Skovturen 10. maj til Bidstrupskovene måtte 
ligeledes aflyses men erstattes af turen nu til maj hvor 
vi håber mange vil deltage, hvor Lilli og Sten er 
projektledere 
 
  

Planlagte udstillinger. Medlemsbladet  april 2022 
beder medlemmerne melde sig til de respektive 
projektledere for følgende udstillinger: 
 
 

Kunst i Pinsen i juni, projektledere, Finn Gaunaa & 
Anne-Grete Gadsbøll. 
 
Sct Hans Have i juni, projektleder, Anne-Grete 
Gadsbøll. 
 
5 på Striber i juli, projektleder, Lilli Pedersen & Sten 
Asbirk. 
 
Stændertorvet 6. august, projektleder, Hanne Balslev 
og Anne-Grete Gadsbøll. 
 
Hvidovre hospital December 2021, projektleder Anne-
Grete Gadsbøll 
 
 



 

 

Formentlig deltager foreningen også i Roskilde 
Kunstrunde til september med Finn Gaunaa som. 
Projektleder 
 
 
 

 
Anne-Grete Gadsbøll 
 
 
 


