
 

Bestyrelsens ¼ Årsberetning 2021/22 

  

Hjertelig velkommen, vi er glade for at se jer og byder denne gang på gratis hjemmesmurte sandwich med 

øl eller vand. Vi kan købes dertil. 

Ikke tidligere har Haderslev Kunstforening haft så rodede sæsoner som i 2020/21 og 22. 

Ikke at vi har gjort noget særligt, tværtimod har vi prøvet at holde fanen højt og præsenteret kunst som vi 

syntes vore medlemmer kunne være tjent med, det har holdt vand til de fleste udstillinger og som altid 

med enkelte undtagelser. 

Vi har satset på at holde tæt kontakt til medlemskredsen og alligevel, som allerede nævnt i sidst 

årsberetning, har vi tabt omkring 90 medlemmer, dem satser vi på at hente snarest. I perioden 20-22, har vi 

også mistet flere centrale sponsorer og har nu kun 1 hovedsponsor nemlig El-teknik. Vi takker de 

tilbageværende sponsorer, som er en vigtig kilde for foreningens vigtigste arbejde- at præsentere 

mangeartet kunst af kvalitet. 

Heri ligner vi mange frivillige foreninger, og vores store sats d. 9. april er et forsøg på at skabe virak omkring 

en spændende udstilling af Linda Baum og udnytte de ikke afspærrede arealer mellem Kunsthuset og 

Rådhuset til projektet Forår på Havnen.  

Kunstskolen holder fortsat kurser i huset, men har måttet ses antallet af elever dale, som medlemstallet i 

Kunstforeningen.  

Siden sidst har vi præsenteret ”Det sort hvide” univers af Nurith Myriam, Helga Kristmundsdottirs islandske 

”Urlandskabets Billeder”, en mindre vellykket udstilling ”Det går” af Ida Ferdinand og Siri Kullundsryd samt 

Steffen Tast fornemme udstilling ”Tyngdens Lethed” som ligge kan lige nås at ses. 

Vores årlige udstillingsbudget ligger omkring 95.000 kr. og heraf kommer der 45000 kr. fra Kulturelt 

samvirke og 38000 fra husets kasse. Det er ganske fint afbalanceret. Man kan ikke lave udstillinger af meget 

varierende karakter og materiale i forskellige teknikker og opnå balance i regnskabet.  Vores budgetforslag 

søger at forholde sig til de forventninger vi har både til udstillere, deres værker og støtte fra Kulturelt 

Samvirke.  Det udviser realistisk er underskud som vi ikke arbejder for, men søger at undgå! Der skal lyde 

en stor tak til Kulturelt Samvirke for den økonomiske støtte til vores udstillinger, uden den støtte ville 

programmet se meget anderledes ud. 

Omtale 

Vi har manglet JydskeVestkysten til omtaler af vores udstillinger, men som sædvanlig har Der 

Nordschleswiger været på stikkerne hver gang, tak for det. 

Arbejdet i bestyrelsen har båret præg af sygdom og fravær fra flere sider, den resterende aktive del har 

gjort sit til at beretningsåret slutter godt nok. 

Vi mister et foreningsfaktotum, idet foreningens uundværlige mangeårige sekretær Kirsten Petersen 

fratræder og der skal lyde en stor tak for en stor indsats gennem årerne, tak Kirsten.  Nynne Sanderbo 

Martinussen har valgt at fratræde af helbredsgrunde, men tak for gode ideer o.a. Tak også til Anni for 



arbejdet med at betale vores regninger. Stor tak skal ligeledes rettes til foreningens vagter/udstillingstilsyn, 

også en uundværlig indsats. 

 Resten af foråret kan Linda Baums udstilling opleves til og med d. 22. maj, og der skal lyde stort tak for 

ideen til Forår på Kajen og et i øvrigt fint samarbejde om udstilling og foråret. 

Sæsonen afsluttes med en udstilling, der er udsat flere år på grund af corona, Maleri og grafik af Ulrike 

Kirchner, fra Haderslevs  venskabs Lutherby, Wittenberg. Den vises under hh festen til og med3. juli 2022.  

 Sæson 22/23 vil byde på adskillige gode og interessante udstillinger og dermed er vi på vej mod 

foreningens 100-års jubilæum i 2025. 

Der bør altid være et afsluttende afsnit for lidt af hvert og stort og småt: 

Der har være mere end 900 gæster i perioden august til februar. 

Huset gulve er blevet regenereret og kan holde endnu 10 år. 

Huset har fået sit eget fjernvarmeværk, så er vi selvforsynende nu mens omgivelserne ændrer sig! 

Vi har udøvende boende i Den kgl. Vejerbod, langt bedre end et tomt og ubrugt hus. Vi er i en 

prøveperiode, så må vi se hvad der er basis for. 

Året har fortsat det udmærkede samarbejde med arkitekten fra kommunen. 

Hermed ser vi frem til et nyt år med gæster, nye medlemmer og nysgerrighed overfor hvad vi har i 

folderen. Vi kan være stolte af, at mange udstillere og andre gæster synes vi har et herligt hus og 

præsenterer spændende udstillinger å en god måde. 

PÅ gensyn 

Og her overdrages denne korte ¼ års beretning til forsamlingen. 

af Hans V Bang, fmd. 

For  

Bestyrelsen i Haderslev Kunstforening  

 


