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Generalforsamling i Åbne Atelierdøre i Viborg og omegn den 22. januar 2019 i Pakhuset. 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

Morten Angaard blev valgt som dirigent. 

 

2. Beretning. 

Beretning fra bestyrelsen ved Jens. 

Tak til alle udstillere for at have støttet op omkring vores udstillinger. Uden de mange deltagere var 

det ikke muligt at afholde vor Åben Atelier Døre udstillinger om vinteren og sommeren. Tak til alle 

frivillige for at have hjulpet med diverse opgaver ved den store sommerudstilling. 

 

Vinterudstilling 2018 

Temaet for sidste års vinterudstilling var ”hvad er der inden i”. Vinderen af temaet blev Tove 

Andreasen. Udstillingen blev holdt fra den 24/3 til ¼, og må derfor nærmest betegnes som en 

forårsudstilling. Besøgsantallet var tilfredsstillinede. 

 

Sommerudstilling 

Sidste år blev Marianne Lydom Schultz bronzeskulptur valgt som ”plakatvinder”. Skulpturen kan I se i 

lokalet. Det er et nysgerrigt menneske der ligger betragter et eller andet under sig. Vi valgte, efter 

aftale med Marianne at rejse billedet op så det på en måde bliver den nysgerrige person, der iagttager 

vores udstilling. En efter vores mening meget vellykket plakat.  Omtale i avisen har været rigtig god. 

Det vurderes at antallet af kataloger på 6000 stk. er ok. 

 

Ferniseringen 

Ferniseringen på vores 19. sommerudstilling fandt sted den 2. juni. Vi havde galerist Peter Frøstrup fra 

Galeri Ros Art i Ikast, til at holde indvielsestalen. Efter den præsenterede årets plakatvinder sit værk og 

hendes interesse for skulpture. 

 

Montmartre 

Der var ca 10 kunstnere mødt op til Montmartre. Det var nok til at vi gennemførte den. Der var rigtigt 

mange gæster, næsten alle borde var fulde. Vejret var helt perfekt. 

Der var stor tilfredshed med "Det herligste lille orkester".  

Antallet af deltagere er efter bestyrelsens mening for lavt. En forklaring vi har hørt fra flere er at, der 

er for meget at se på udstillingsstederne med at få det sidste på plads, så medlemmerne ikke har tid til 
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også at deltage aktivt i Montmartre. Vi har diskuteret forskellige andre måder at holde Montmartre på 

og er nået frem til at Montmartre og fernisering slås sammen om fredagen før udstillingsweekenden, 

på dette års sommerudstilling. Så burde der være menge flere der har tid til at deltage. 

 

Hvordan har medlemmerne evalueret udstillingen 

Der var generel tilfredshed med sommerudstillingen. Godt vejr under Montmartre og udstillingen. 

Besøgsantallet varierede en del hos de enkelte kunstnere. Det er igen blevet foreslået at flytte 

udstillingen til sent forår. Efter et kig på Pakhusets kalender, kan vi konstateres at det ikke er muligt i 

2019. Bestyrelsen, kommer derfor med et forslag senere om at prøve at afholde sommerudstillingen i 

det sene forår 2020. 

 

Snapsting 

Vi havde mulighed for at deltage i Snapstinget, hvor vi havde fået plads i Latiner Haven. Susamme 

Mechlenborg kordinerede medlemmernes deltagelse. 

Der var ikke mange deltagere, ej heller mange besøgende på hverdage. 

 

Facebook  

Vi har en Facebook side, den er ikke specielt levende, den når ikke ud til ret mange. Hvis I er på 

Facebook, så husk endeligt at dele opslag og/eller like opslag så sidens opslag når så langt ud som 

muligt.  

I er også velkomne til at søge et udstillingssted, hvis i mangler et i forbindelse med 

sommerudstillingen.  Eller I har arrangementer som andre kunstnere kunne være interesseret i.  

Lægger i billeder op af personer, der kan genkendes, så husk venligst, at den nye europæiske 

dataforordning glæder, så I skal have et samtykke fra dem, der er på billederne.  

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af 5 + 2 suppleanter. Det er efter vores mening for lidt, da 

der op til udstillingerne er en hel del praktisk arbejde der skal gennemføres. Vi vil derfor gerne udvide 

bestyrelsen med 2 mere, hvilket der er belæg for i vedtægterne. 

 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

Tommy Damsgaard fremlagde regnskabet. Det viste et overskud på ca 6.000 kr.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent for 2019. Bestyrelsen foreslår kr 200, og 300,- for par/foreninger. 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget 

 

5. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen. 
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Bestyrelses har foreslået der i 2020 afholdes "sommerudstilling" i det sene forår. Efter en del debat om 

fordele og ulemper ved at flytte udstillingen til foråret, blev konklusionen, at det nuværende tidspunkt 

først i juni bibeholdes. 

Generalforsamlingen ønskede også at bestyrelsen arrangerer en efterårsudstilling sidst i november. 

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Eme O. Wille, Tommy Damsgaard og Jens Hansen-Møller. 

Alle tre blev genvalgt. Desuden blev Ulla Hyldal Poulsen og Freddy valgt ind i bestyrelsen 

 

7. Valg af revisor.  

På valg er Johan Kallmayer. Johan blev genvalgt. 

 

8. Eventuelt 

Der ønskes bedre kommunikation omring temaudstillinger så det fremgår tydeligere, at man kan 

deltage med værker uden for temaet. 

Deltagelsen i Snapstinget 2018 blev diskuteret. Der havde været en del tilmeldte, men i sidste ende 

dukkede der kun ganske få op. Det det var dårligt besøgt de tre dage vi havde meldt os til (onsdag til 

fredag) 

Der var enighed om at forsøge at deltage igen i 2019. Deltagelsen kordineres af Susanne Mechlenborg, 

Benita Mølgaard og Eva Angaard. Det er ikke et arrangement bestyrelsen står for. Ved mindre end 10 

tilmeldte aflyses deltagelsen. Vi skal deltage torsdag-lørdag evt. kun fredag og lørdag. 

 

Kunstværket der var på plakaten i 2018 blev vundet af Ulla Hyldal Poulsen. 


