
 
 

Onsdag d. 13. oktober 2021    
                                       

Generalforsamling 
2021 

                                         
Danmarks Billedkunstlærere                                           

Kreds 4 
                                                        

Referat 

  

1. Valg af referent og ordstyrer: 
Ulla Klinge, ordstyrer 

                Silke Groth, referent  
2. Formandens beretning for året 2020/21 

   
Så er vi tilbage efter et stille år. 
  
Vores aktiviteter har i indeværende år mest været omkring Billedkunstens Dag.  
Der blev også i 2021 afhold arrangementer i samarbejde med Vejen kunstmuseum og Esbjerg 
Kunstmuseum. Og i Sønderborg er de også ved at komme godt igang. 
Det har det også været muligt at tilbyde et enkelt kursus, som dog måtte aflyses pga. corona. 
  
Billedkunstens Dag på Esbjerg Kunstmuseum var anderledes tilrettelagt end tidligere år, da det ikke var 
muligt at samle eleverne indendøre på grund af corona. Dagen var arrangeret med vægt på 0. – 4. årgang. 
Alle klasser har fik et materialekit og en lille inspirationsfilm fra museet. I en uge, før dagen kunne eleverne 
arbejde med bevægelige skulpturer, mobiler, inspireret af kunstneren Ib Geertsen hjemme på skolerne.   
250 elever deltog. På dagen kom eleverne og afleverede deres arbejder. De fortalte om hvordan de havde 
arbejdet med opgaven og lavede ophængning sammen med medarbejdere fra ESKUM. 

ESKUM lavede en ferniserings video, som eleverne kunne se, imens de spise de flødeboller, som de havde 
fået med hjem ved ophængningen i parken. 

Samarbejdet med ESKUM fortsætter også i 2022. Økonomi og indhold er endnu ikke aftalt.  

 

 



 
 

 
 

Også på Vejen kunstmuseum lykkedes det at gennemføre Billedkunstens Dag, dog med noget forsinkelse. 

I løbet af foråret fremstillede elever fra Grønvangskolen, Højmarkskolen og Glejbjerg Skolecenter   
stentøjstallerkner/skåle. Indledningsvis var elever og lærere på besøg i museets formidling, hvor de lærte at 
lave deres individuelle gipsform, som de på skolerne brugte til at støbe deres unikke skål i. På 
Museumspladsen pulveriserede de deres medbragte sten. Skålene blev dekoreret med de individuelt 
fremstillede stenglasurer udvendig og med mønstre, som blev tegnet op med kobolt blå oxyd indvendig.  
Elevernes værker var udstillet på Museumspladsen i alternativt ”drivhus” hen over sommeren. 
    

  
 
Billedkunsten Dag i Sønderborg: 
I Sønderborg arbejder Kunsthal Augustiana, Kunstskolen, House of Creativity (kommunens afdeling til 
fremme af de kreative fag igennem hele uddannelsesforløb) og billedkunstlærernes lokalkreds på 
Billedkunstens Dag 2022. Planen er, at dagen skal tage udgangspunkt i en udstilling på Augustiana. Det 
havde også været planen for Billedkunstens Dag 2021, men den kunne desværre ikke gennemføres pga 
corona. 
Dejligt at aktiviteter og samarbejder i Sønderborg stille kommer i gang. 
 
Andre aktiviteter i Sønderborg: 

Der et ønske om at tilbyde praktiske kurser til medlemmerne. Det er lykkedes at lave en aftale med Inken, 
som arbejder rigtig meget med porcelænsstøbning.  Hun holder i starten af 2022 et kursus for 
billedkunstlærere, der foregår på Humlehøj Skolen. Der arbejdes på at lave aftaler om flere kurser. 

Kunstskolen i Sønderborg arbejder på at tilbyde undervisningsforløb til skoleklasser, efter samme mønster 
som naturskolernes tilbudt. Der arbejdes på at finde penge til det. 

Augustiana er i gang med rundvisninger til skoleklasser og ønsker at udbygge tilbuddet yderligere. 



 
 

Det er utrolig glædeligt at der er så mange initiativer i gang i Sønderborg, som skaber tilbudt for 
kommunens børn og unge. Det er godt at der er så mange aktører der vil bidrage. Danmarks 
Billedkunstlærere  kreds 4 er repræsenteres ved Silke, og er med til møderne og hjælper i processerne.               

  
Skal kredsen støtte Billedkunstens Dag 2022 økonomisk? 
I kreds 4 er der nu 3 steder samarbejder i gang omkring Billedkunstens Dag 2022. 
De økonomiske forhold de tre steder er forskellige. Ligesom det også er forskelligt, hvordan kreds 4 kan 
støtte økonomisk, og om der skal søges fondsmidler for at gennemføre arrangementerne. Vi skal sammen 
lave aftaler for, hvad kreds 4 gør fremover. 
 
Kurser i kreds 4: 
Dejligt at det nu at muligt at tilbyde kursus i Sønderborg. Kurset er prioriteret medlemmer i kreds 4. Andre 
kan tilmelde sig, hvis der er ledige pladser. 
Skal vi lave flere kurser for medlemmer af foreningen? Har nogen de energier, som der skal til for at 
arrangerer? 
Som kreds er vi altid åbne. I er til enhver tid meget velkomne til at henvende jer. 
 
Ind til videre vil vi også henvise til kurser afhold i landets øvrige kredse. 
  
  
Vi forsøger at profilerer vores arbejde bedst muligt.  Vores hjemmeside, - 
https://www.danmarksbilledkunstlaerere.dk/kredsene/kreds-4/ som er en kreds 4 side på Danmarks 
Billedkunstlærere, sørger Susanne Skou Christensen for at indsætte de opslag, vi beder hende om. Hendes 
arbejde er betalt af Landsstyrelsen. 
 
På vores Facebookside kan I også læse nyt 
https://www.facebook.com/danmarksbilledkunstlaererekreds4/?epa=SEARCH_BOX 
 
Der udsendes mail, når der er ”Nyt fra kreds 4”. Det er derfor vigtig, at I selv sørger for at jeres mailadresse 
er korrekt. Hver gang der udsendes nyheder fra kredsen, må der dog også udsendes omkring 20 breve. Det 
er ærgerlige penge at bruge, når alle jo har en mailadresse. 
Send derfor mailadressen til os, hvis det endnu ikke er blevet gjort. 
Det gør det langt lettere og billigere at kommunikerer via mails end fysisk post.  
 
Vores medlemsskare er stadig stor, selv om vi er færre end på sidste generalforsamling. Vi er lige nu 78 
medlemmer i kreds 4. 
Jeg håber meget, at alle medlemmer får det udbytte af kredsens arbejde, som de forventer, ellers vil vi 
gerne høre, hvad vi kan gøre anderledes, og evt. hvordan andre ønsker at bidrage til vores arbejde.  
 
Heldigvis er det lykkedes at gennemføre initiativer kredsen med 3 stabile bestyrelsesmedlemmer. Måske 
findes der andre, som har lyst til at være med. I er meget velkomne. 
  
Tak til den øvrige bestyrelse…  Tak for indsatsen 
Tak for samarbejde med Vejen og Esbjerg Kunstmuseer 
Tak for samarbejdet, som skal i gang i Sønderborg. 
Og ikke mindst tak for samarbejdet med Danmarks Billedkunstlærere. 
 
Oktober 2021 
Ingelise Knutzon    
Formand for kreds 4   
 
 
 Kommentarer fra forsamlingen: ingen. 



 
 

 
3. Regnskab – kasserens beretning. 

Ulla starter med at takke Ingelise for hendes store arbejde med regnskabet. Der blev snakket om, at der er så få 
engagerede i kredsen/bestyrelsen. Og at det er en skam. 
Ingelise gennemgår regnskabet. Mødet debatterer, om der skal der gives tilskud til Billedkunstens Dag 2022, og om 
det er, hvad vi skal bruges vores overskud til. Det bliver også debatteret, om vi skal bruge overskuddet til kurser, evt 
kurser med fokus på Billedkunst som valgfag.  Der drøftes også, hvilke muligheder der er for at arrangerer 
Billedkunstens Dag i Sønderborg og i Kolding.  
Generalforsamlingen vedtager:  
Lene Biilmann Løhde forsøger at skaber samarbejde med Trapholt. Generalforsamlingen bevilger 5000 kr. til et 
arrangement for omkring 200 elever på Billedkunstens Dag 2022 på Trapholt.  
Silke skaber samarbejde med Augustiana om Billedkunstens Dag 22. Generalforsamlingen bevilger også 5000 kr. til 
dette projekt på sammen betingelser, som arrangementet på Trapholt. 
Ingelise sender inspirationsmateriale både til Lene og til Silke. 

   
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Vi skal gerne være flere i bestyrelsen.   
Lene er ny bestyrelsesmedlem. Velkommen til Lene. Dermed er bestyrelsen på 4 medlemmer.   
 

5. Indkomne forslag 
Ingen  
 

6. Evt. 
Ingen yderlige debat.  

 
 
Bestyrelses er efterfølgende: 
 

                  Formand: Ingelise Knutzon, Dalen 34, 6700 Esbjerg, iknutzon@outlook.dk   

                  Kasserer: Ulla Klinge, Stavnagervej 16, 6760 Ribe, ulla.klinge1@gmail.com 

                  Sekretær: Silke Groth, Damgade 18, 6400 Sønderborg, s.groth@mac.com 

                  Lene Biilmann Løhde, Åbenråvej 18, 6700 Kolding, lenebiilmann@gmail.com  

  

       

  

                  

                

 

                    

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 


