Selskabet Designmuseets Venner:
GENERALFORSAMLING 18. AUGUST 2020:

FORMANDENS BERETNING FOR 2019
Hvor er det dog længe siden . . . 2019, som om flere år er gået! Verden er ændret siden da, specielt vores del af den - den kulturelle verden: Museer, formidling, arrangementer og rejser. Så når vi står her i dag og skal aflægge beretning, handler det altså om en verden FØR Coronaen og Covid-19 – det er virkelig historie, og meget har ændret sig siden.
Selskabets formål
Venneforeningens hovedformål er som bekendt at støtte museet, dets samlinger og dets virke – det gør vi normalt i form af en gave, en donation. Den kommer vi tilbage til. Herudover skal vi holde vores medlemmer orienteret om udviklingen inden for kunstindustri, kunsthåndværk og design”. Vi har i det
gamle år således afholdt 10 arrangementer - incl. en rejse - annonceret via nyhedsbrev og mails. Desuden har vennerne deltaget i museets udstillingsåbninger og andre arrangementer.
Lad os kort gennemgå årets arrangementer
20. februar: Besøg i BLOX – DAC og DDC
Vi fik en præsentation og en guidet omvisning i dette meget spændende, udfordrende, afvekslende og omdiskuterede hus. Derefter samledes vi i DDC,
Dansk Design Center, hvor journalist Lars Hedebo fra Politiken interviewede designcenterets direktør Christian Bason.

20. marts: Efter årets ordinære Generalforsamling i Designmuseets
Festal introducerede direktør Anne-Louise Sommer museets store og
omfattende udstilling BAUHAUS 100 ÅR, med sine personlige opfattelser og
sit syn på denne spændende og betydningsfulde skole og dens indflydelse –
bl.a. i Danmark. Aftenen afsluttedes med 3-retters middag fra Klint Café.
27. marts: Besøg på udstillingen Colour Days
International Colour Day blev for første gang herhjemme hyldet og markeret
på udstillingsstedet A. Petersen – Collection & Craft. Tekstildersigner Margrethe Odgaard, møbeldesigner Eske Rex, tekstilkunstner Anne Fabricius
Møller, designer Mads Nørgaard og keramiker Morten Løbner Espersen var
blandt de inviterede.
24. april: Designmuseets store Bauhaus udstilling
Vi besøgte udstillingen og fik i Festsalen foredrag af professor Rut Baumeister fra Århus Universitet om nogle mere upåagtede sider af BAUHAUS,
og nye vinkler til oplevelsen af den omfattende arkitektur- og designskole. Vi afsluttede med drinks og snacks fra Klint Café.

2. – 5. maj: Årets rejse til Belgien – Bruxelles, Brügge, Gent og Lille
Jeg havde selv fornøjelsen at tilrettelægge denne rejse sammen med vores
rejseleverandør Nyhavn Rejser.
Udgangspunktet var i Bruxelles med fokus på Art Nouveau - efterfølgende
en udflugt til Brügge med guidet vandretur og kanalrundfart gennem den
historiske bydel. Dernæst en udflugt til Lille i Nordfrankrig med besøg på
det enestående museum Louvre-Lens, samt endelig en udflugt til Gent med
besøg på Design Museum Gent og kanalrundfart i den historiske bykerne.
24. september: Ny arkitektur i København set fra vandet
En speciel skræddersyet havnerundfart for Vennerne med arkitekt, formidler og performer Kent Martinussen, direktør for DAC. Om havnens udvikling
med fokus på den nyeste arkitektur og byudvikling: Hvem har tegnet det,
hvorfor ser det sådan ud, og hvad gør det for byen? Kent fortæller meget levende og indvier os i sine refleksioner og sætter byggerierne i såvel arkitekturhistorisk som samfundsmæssig og kulturhistorisk sammenhæng.
8. oktober: Værkstedsbesøg hos væver Martin Nannestad og hans imponerende tidskrævende arbejder samt hos strikdesigner Charlotte Mansted
på Kigkurren med efterfølgende velsmagende frokost i restaurant Admiralgade 26 hos Christian Nedergaard (som selv er medlem af Vennerne).
22. oktober: Keld Helmer Petersens smukke jubilæums fotoudstilling på
Den Sorte Diamant var målet for et besøg, hvor både udstillingens arrangør
samt hans mangeårige elev, fotograf Jens Frederiksen gav en inspirerende
introduktion og levendegjorde hans forskellige epoker og arbejdsmetodik.
19. november: SE, Snedkernes efterårsudstilling på BLOX.
SE havde inviteret til en fælles aften, hvor vi blev vist rundt og mødtes med
en række af møbeldesignerne og afslutningsvis blev budt på et lille velsmagende traktement.
4. december: Årets traditionelle Julearrangement
Vi startede dog utraditionelt udenfor huset med et besøg på møbelvirksomheden TAKT i Store Kongensgade (saml din egen stol!). Tilbage på museet
blev vi modtaget med et musikalsk indslag af tenorsaxofonisten Magnus Wiinblad før Café Klints 3-retters middag i Festsalen blev nydt og snakken gik.
Medlemskabet af SAMMUS - Danske Museumsforeninger
Vi er medlemmer af SAMMUS der repræsenterer over 50.000 frivillige i landets mange museumsforeninger. Vores bestyrelses- og repræsentantskabsmedlem Grete Thrane, sidder i bestyrelsen af SAMMUS samt i redaktions-ko

miteen for bladet Danske Museer. Vi er fortsat glade for at være en aktiv deltager i dette samarbejde, og udsender fremover SAMMUS’ nyhedsbrev til alle vores medlemmer som en PDF via hjemmesiden.
Tak til bestyrelsen og frivillige
En stor tak til hvert enkelt medlem af bestyrelsen - Nina Linde, næstformand,
Kamma/Karen Munk, kasserer, Karin Carlander, Grete Thrane, Jeppe
Skadhauge, Kim Paulsen, Marietta Kolind og Anne-Louise Sommer. Også stor
tak til vores to revisorer, Michael von Essen og Vagn Ohlsen.
En speciel stor tak til Kim Poulsen, som trådte ud af bestyrelsen ved årsskiftet,
for hans store arbejde i bestyrelsen gennem mange år– specielt med indførsel
at ny teknologi og hjemmeside. Og en speciel stor tak til vores administrationssekretær Vivi Stallknecht for altid knivskarp opmærksom og beredvillig assistance med økonomi og medlemmer.
Særlig tak til Designmuseet for løbende aktivt og inspirerende samarbejde –
museumsdirektør Anne-Louise Sommer og dine engagerede medarbejdere.
Tak til Marie for hjælpsom koordinering og til Jakob og Co. i Café Klint for
mange velsmagende oplevelser.
Antal medlemmer
Medlemstallet som anført i det regnskab, Kamma vil gennemgå om lidt, angiver det aktuelle antal ved årsafslutningen 2019. Grundet Coronaen har det ændret sig noget siden. Ikke underligt har mange meldt sig ud, da de hørte at museet lukkede, og der ikke var nye arrangementer i Venneforeningen. Men heldigvis har der også meldt sig mange nye ind i perioden – omkring 15! Tallene
per dags dato er 245 medlemsskaber med i alt 356 personlige medlemmer.
Gaver hedder nu Donationer
I starten af året – før Coronaen – havde vi aftalt en gave til museet, som i mellemtiden er blevet uaktuel. Nu ønsker museet i stedet at vente med årets donation, til vi om nogle år forhåbentlig kan slå flere års donationsbeløb sammen til
’noget der batter’, som Anne-Louise og Nina vil fortælle mere om under punkterne 9 og 10.
I forbindelse med vores nye hjemmeside har vi for overskuelighedens og terminologiens skyld fremover valgt at kalde vores ’gaver’ for donationer – for
det er jo netop dét, det er. En hel del eksempler vil efterhånden dukke op på
vores nye hjemmeside.

Ny hjemmeside
Vi har de sidste par år talt meget om og endnu mere arbejdet ihærdigt på at få
etableret en ny hjemmeside. Det har ikke været let – Kim Paulsen har brugt
meget tid på det, eksterne kræfter har været inde over, og endeligt i år er det
hele faldet på plads: Den er hverken smart eller moderne, men den har heller
ikke kostet en bondegård. Den er enkel, overskuelig og kortfattet og uden
unødvendige fancy dikkedarer. Hér er den . . .
Hvad gør Vennerne, når museet er lukket?
Ja, vi gør det, vi hele tiden har haft som formål: Vi støtter op om muset, og vi
gør noget for medlemmerne. Med den nye hjemmeside og store planer for det
kommende år, vil vi bestræbe os på at blive flere medlemmer – lad os i første
omgang sige 500 personer - så vi får flere økonomiske kræfter til at gøre en
forskel for museet. Det vil I som sagt høre mere om under punkterne 9 og 10.
Som det er fremgået af den netop udsendte EFTERÅRSKALENDER har vi speedet op på vores arrangementer – hele to hver måned indtil jul, fordi der ikke
skete noget hele foråret. Spændende, afvekslende og med super professionelle
formidlere de fleste steder. Kvaliteten vil vi fortsætte med i det nye år, men
forhåbentlig vil det blive muligt at afholde dem i lidt mere normalt tempo.
Med den festlige fejring af vores 110års fødselsdag den 5. november, og med
en hjemmeside, der meget bedre fortæller kommende og nye medlemmer,
hvad vi er for en forening – hvad vi allerede har arrangeret, og hvad der venter
lige om hjørnet - regner vi med, både at kunne tilfredsstille vores mange trofaste medlemmer, og samtidigt tiltrække en lang række nye interesserede potentielle medlemmer
Johan Adam Linneballe

Formand

Designmuseets Venner
- vi har en god historie at fortælle

