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Haderslev Kunstforening af 1925 B 

 

Generalforsamlingen for 2020 d. 5. oktober 2021, Månen 

 

Vi gik troligt ind i 2020, godmodigt og med gode oplevelser for vores 

medlemmer forude. Men det blev ikke som vi troede. 

Vi kunne med glæde åbne udstillingen af de to Katrine Nyholm, Silkeborg 

og Jon Erik Nyholm, København, ler og tegning, en velbesøgt udstilling, af 

to i familie som ikke hidtil havde udstillet sammen. Udstillingen LER og 

Maleri, blev årets første udstilling. 

Vi arbejdede troligt videre og kunne åbne Annette Gerlif, Viborg, 

udstilling FRAGMENTER OG RUM, skabt efter inspiration på Haderslev 

havn, og efter besøg blev der blev indgået en udstillingsaftale. 

Udstillingen kunne åbne d.22 februar og skulle vare til 22. marts. 

Men så skete det, som næsten et lys fra en klar himmel. Vi måtte på 

dagen for den årlige generalforsamling 11. marts lukke og slukke, aflyse 

generalforsamlingen og se det hele fra en anden synsvinkel. Haderslev 

hus havde lavet den dejligste mad, som havde høj kvalitet,nemlig  

Sønderjysk Tapas, til os.  Men vi måtte havde vagter ved Haderslev Hus 

for at kunne fortælle om aflysningen. Få dage efter kunne vi med opslag 

fortælle at Annette Gerlifs udstilling var lukket, Riimfaxe udstillingen,  

specielt skabt til Kunsthuset i anledning af 100 året for genforening, med 

titlen Genforeningen, Frienship, aflyst og Helga Kristmundsdottirs 

udstilling Urlandskabets billeder blev udsat til 2o21. Ligeså med Birgit 

Østegaard udstillingen, STICK & STONES, der også blev skab til den store 

sal i Kunsthuset 

Der udkom intet program, vi tykkede lidt på det hele og prøvede hen på 

året at lave en udstilling med Rasmus Bjørn og hans nye malerier, men nu 
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som digital oplevelse. Udstillingen kunne ses på vores hjemmeside. Og 

der også finde program og ændringer. Det er ikke måden at gøre det på, 

ved vi nu. Skal det gøres ordentligt vil det koste og være  egne sig til 

denne formidlingsform, evt. med en kender som cicerone, eller bare en 

guide på.  

Aflyst blev også foredrag med Jørn Buch 1. april 2020. 

I juni kunne vi glædes over afsløringen af Andreas Velins store malede 

gavl, skabt i anledning af 100 året for den såkaldte Genforening og med 

midler fra bl.a. Haderslev Kommunes særlige genforeningspulje og med 

assistance fra Foreningen. 

I sommeren blev det muligt at åbne igen og det gjorde vi med tandlægen 

og fotografen Søren Thorsens smukke og humoristiske fotografier med 

titklen MED MIT BLIK. Den blev suppleret med film skab af samme 

fotograf, begge dele godt besøgt, alt taget i betragtning. 

Generalforsamlingen blev aflyst og først mulig at arrangere i efteråret 

2020. 

Senere fulgte udstillingen Iteration, med keramiske arbejder af Kim Holm 

og vævede tæpper af Ann Sloth. En smuk udstilling i det rigtige lys.  

Lyset blev bevilget med Kr. 91.000 af SE´s Vækstpulje og suppleret af 

sponsormidler og Haderslev Kommune. Dermed blev det muligt at skifte 

al udstillingsbelysning på en gang! 

Året sluttede med åbningen af en store udstilling af 10 danske og tyske 

kunstnere også i anledening af Genforeningen, nemlig kunstner Gruppen 

Riimfaxe, Titlen var Genforeningen, Friendship, An artist book. Hertil 

blev der udgivet et hæfte om udstillingen og udstillerne samt deres 

værker- fås stadig gratis for medlemmer. Udstillingen var støttet af 

Kulturelt Samvirke og Haderslev Kommunes 2020 midler og det er vi 

glade for, det koster nemlig at skabe større udstillinger beregnet til huset 

og med flere end 1-2 kunstnere. 
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En ny bestyrelse tog arbejdstøjet på. Den kom til at bestå af og kasserer 

Anni Rindim, sekretær Kirsten Petersen, næstformand og pr ansvarlig 

Hanne Christiansen, Søren Kistorp , ansvarlig for vagtplanerne samt 

nyvalgte Nynne Sanderbo Martinussen med ansvar for bygningstilsyn. Ilse 

Møller Tallingbjerg som suppleant.  Som formand konstitueredes Hans V 

Bang. 

Ikke alle pladser kunne besættes, men det håber vi på iår. 

Samtidig med håbet om nye tider, var vi igang med forberedelserne til 

aktiviteter i 2021. En ny programfolder blev vedtaget og resultatet ses i 

2021. 

Der blev også nedsat en arbejdsgruppe bestående Af Nynne Sanderbo 

Martinusen og Hanne Christiansen, om udnyttelsen af Vejerboden, 

sesultatet heraf er sat i søen i oktober 2021. Se plakat på hjemmesiden 

indtil 15/10-2021. 

Økonomien har ”undret sig” over hvorledes 2020 kunne se sådan ud og er 

en smule mærket af forholdene og de manglende muligheder. Dog fik vi 

kommunal støtte til delvis dækning af udgifter til plakat og invitationer 

der kunne smides væk, samt hjælp til delvid dækning af maden der ikke 

blev spist til den oprindelige generalforsamling. 

Sponsorudvalget stod for virksomhedssponsoraterne og hovedsponsorer, 

det går pt. ikke så nemt. Her skal der siges tak for indsatsen til  de to 

afgående medlemmer, Hans Dirks og Hanne Berg for deres fine 

mangeårige indsats. 

Vi har satset meget på, at informere medlemmerne så hurtigt og 

dækkende som muligt i denne komplicerede tid i historien. Det håber vi 

har været tilstrækkeligt.  

Til næste generalforsamling i marts 2022, vil vi prøve at genindføre 

spisningen som jo er faldet ud to på hinanden følgende år. 
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Med denne sent placerede generalforsamling og behovet for nye 

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, kan det siges ,at trods  et mindre 

fald i medlemstallet og sponsorer, har vi kunnet etablere et rigt og fyldigt 

program og vores udstillinger er godt besøgt- så vi er gang med en ny 

normalitet, på gensyn i Kunsthuset . 

Tak for opmærksomheden 

PÅ bestyrelsen vegne 

Hans V Bang 

Godkendt på generalforsamlingen d. 5/9 2021 

 

 

 

 


