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Odense, den 29. april 2022

Kunstforeningen Rasmus Ordinær generalforsamling fredag d. 29. april 2022 kl.18.00

Mødested: Galleri Rasmus, Ny Vestergade 8, 5000 0dense

Der var 23 fremmødte til generalforsamlingen, plus bestyrelsen.

Generalforsamlingens punkter:

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent. -
Best. foreslår Flemming Fugl som dirigent og Jan Steffensen som referent.
Flemming Fugl og Jan Steffensen blev valgt med applaus.
Dirigenten gennemgi.k de væsentligste ændringer i vedtægterne fra den ekstraordinære

generalforsamling.

2. Formanden aflægger beretning
Beretningen var sendt rundt til medlemmerne inden generalforsamlingen.
1 skrivende stund er det 2 år siden at Danmark lukkede ned. Coronavirus har fulgt os siden og vi
har navigeret i en uforudsigelig virkelighed. Corona er nu afløst af krig i Europa, som vi håber, må
stoppe snart.
1 Kunstforeningen Rasmus har vi med kort varsel iværksat nye aktiviteter i håb om, at vi kunne
afvikle aktiviteter som kunne samle og glæde os alle.
Vores sædvanlige generalforsamling blev aflyst og erstattet med en skriftlig generalforsamling.

Udlodning den 26. juni kl.16.00
Udlodning af kunstværker foregik i galleriet med revisor som observatør. Medlemsnumre på de
medlemmer, som var så heldige at blive udtrukket, blev hængt op i galleriets vindue, mens
medlemmerne kunne stå på gaden og følge udlodningen. O`Brian grillede pølser som kunne nydes.
Medlemmerne der vandt kunne afhente værkerne i galleriet.
Medlemmer der ikke havde prioriteret, kunne den efterfølgende morgen kl. 7 vælge blandt de
resterende kunstværker. Medlemmerne gav positiv respons på denne nye form.

I Kunstforeningen Rasmus er vi glade for den store opbakning fra vores medlemmer. Vi er

privilegeret og føler, at vi er velsignet med verdens bedste medlemmer. Vi har igen Øget vores
medlemstal i år og har nu 430 medlemmer. (+28 medlemmer) Tusind tak til alle.   For ''Sammen
skaber vi Kunstforeningen Rasmus".

Foreningsmæssigt har det været et år med mange aktiviteter:
Faaborg l(unstmuseum og Svelmøturen 06.06.21
En dejlig sommerdag mødtes 33 medlemmer i Faaborg Museum til en særudstilling med 50
forskellige værker af Andy Warhol i den charmerende lejlighed i Konservesgården.
Efterfølgende fik vi den spændende historie om mæcen Mads Rasmussen og museets tilblivelse. Vi
fik en gennemgang af Peter Hansens berømte maleri samt de mysterier billedet gemmer. Faaborg
museum og malerier af de fynske malere er absolut et besøg værd.
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Turen gik efterfølgende til den ukendte perle Svelmø, hvor vi med traktor og vogn blev kørt over
vandet. Vi havde en fantastisk rundvisning på øen med geder i snor og fantastiske historier og
anekdoter undervejs.
Dagen blev afsluttet med ''Ø-ko-bøf med nye ka-rtofler og tilbehør.
Dette var startskuddet efter genoplukningen.

l(vium i geværfabrikken i Otterup den 13.06.21.
Også den 2. søndag i juni bød på et arrangement for medlemmerne i Kunstforeningen Rasmus.
Denne søndag aften mødtes 46 medlemmer til "Kvium collected -en samlers passion" i
Geværfabrikken.
Kunstkonsulent Kenneth Rasmussen fortalte os om baggrunden for udstillingen af de 40 værker
som er i prjvat eje. Han introducerede os for Kviums univers, inden vi selv skulle forholde os til
hans værker. Aftenen sluttede med kaffe og dejlig rabarberkage, hvor vi nød tid til samvær og
diskussion.

Byvandring med fokus på arkitektur og byplanlægning
-søndag den 20. juni samt den 27. juni for 'Fra Gade til By -omdannelse af Thomas 8. Thriges

Gade`

50 medlemmer tilmeldte sig byvandringen i Odense, så 2 søndage blev booket med Stig Langsager.
Stig Langsager, som var hovedansvarlig og projektleder for byfornyelsen ledte os gennem det
nyskabte kvarter i og omkring den tidligere Thomas 8. Thriges gade -og det med stor autoritet og
fortælleglæde, og som han sagde: " 1 skal nok få et ordentligt standardforedrag, men hvis 1 spørger
løs, så kan det gå hen og blive rigtig godt" -og det blev det.

Randersturen den 03. og 04. september 2021
Således beskriver et af vore medlemmer turen.
Formålet med Kunstforeningen Rasmus er at give medlemmerne en god kunstoplevelse, og det må
siges, at dette punkts formål blev opfyldt til fulde.
Vi havde en utrolig spændende og interessant tur.
Vi mødtes på Gaiamuseet præcis kl.11.00. Fik en guidet rundvisning på museet, som har fokus på
''outsiderkunst''. Der var værker fra hele verden, og interessant at se, hvordan og hvor flot man

involverer mennesker med særlige behov i kunsten. Det var også fantastisk at se, hvor begejstret
og entusiastisk det professionelle personale, med stor respekt, talte med og om de enkelte
beskyttede unge mennesker. Vi besøgte også Gaias kunstakademi. Sluttede af med frokost i Gaia
museets kantine.
lngen tid at spilde... så vi spadserede til Randers kunstmuseum, som havde en særudstilling med
Sven Dalsgaard. Han er født i Randers i 1914, og boede der samt passede sin mor indtil hendes
død. Sven Dalsgaard dyrkede sin kunst i alle afskygninger .... blev skældt ud af byens borgere .... og
hans kunst blev gemt væk og vandaliseret. Stille og roligt med årene blev Sven Dalsgaard
accepteret og nu en feteret kunstner, hvis kunstværker efterhånden er kommet frem af
gemmerne, og bliver vist frem med stor stolthed.
Et foredrag af museumsdirektør Lise Jeppesen gjorde det hele fuldendt. Vi begyndte at stille
spørgsmål til os selv om Sven Dalsgaard, hvem var han i grunden... hvorfor.„ hvorfor ikke...
.hvordan .... osv.  Vi afsluttede dagen med et teaterstykke "Sven fra Randers" med en introduktion
af Jesper Riefensthal.
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Efter en ''blå" drink i baren, (ved ikke, om den blå farve er Sven Dalsgaards yndlingsfarve), blev vi
involveret i teaterstykket, da vi fik udleveret en blå plade (med Øjne), som vi skulle tage op foran
ansigtet, og synge med på Svens konfirmationssang. Teaterstykket viste Sven Dalsgaards liv fra
fødsel til død, og da han var født i tvillingernes tegn, blev han konstant udfordret af sin indre
tvilling. Et stærkt stykke, som i den grad leverede varen og fik sat Sven Dalsgaard godt og grundigt
ind under huden på mig. Det var en hel dag i Sven Dalsgaards tegn. Den nat var det svært at falde i
Søvn.
lndimellem blev vi naturligvis trakteret med kaffe og aftensmad og vi var selvfølgelig nogle, der
efter teaterstykket måtte have en drink i baren på hotel Randers, hvor vi boede, inden vi sagde

godnat til hinanden.
Efter et lækkert morgenbord på et yderst dejligt hotel, måtte vi have traveskoene på. Der var tid til
en guidet by rundvisning, hvor vi igen så kunstværker af Sven Dalsgaard. Vi sluttede af med et
besøg på et cykelværksted/galleri, hvor lndehaveren Claus Ørsted også havde en udstilling af Sven
Dalsgaard. Han var ivrig fortæller og han havde formået at lave et sammensurium af
cykelværksted og galleri, med stor forkærlighed for Sven Dalsgaard... Ja, det forstår man godt!
Nu var vi mætte af kunst og Sven Dalsgaard, og snart blev vi mætte på Cafe Jens Otto. De
rødternede duge og vasketøjet i loftet fik os ned på j©rden igen, og efter en dejlig frokost gik turen
til bofællesskabet Drivhuset.
0le Eeg fortalte om stedet med 18 sammenhængende lejligheder i forskellige størrelser
overdækket af glas. (deraf navnet Drivhuset). Det hele bygget på et smukt kuperet og naturskønt
område, og alle har egen lille have. 0le Eeg har boet der i 37 år. Man spiser sammen 5 dage om
ugen, og alle er med i et eller andet udvalg, der har opgaver at løse. Vi besøgte 3 Iejligheder i
forskellige størrelser, og sluttede besøget af med kaffe og kage.
Så var det tid til at køre mod   nord .... syd .... øst .... vest, alt efter de aftaler man havde efterfølgende.
Det var en fantastisk, fabelagtig, fantasifuld og farverig tur, som har gjort Sven Dalsgaard levende
for mi8.
Taklor den oplevelse.

Tur til Bergen den 16.-19. september 2022
Turen til Bergen blev desværre aflyst.

Henriette Hørltjcks skole 29. september
Skolens smukke lokaler er fyldt med kunst fra gulv til loft.
Deltagerne fik en usædvanlig oplevelse af en privatejet skole med en dedikeret skoleleder, der har
brugt sit liv på at samle kunst.
Det blev en uforglemmelig eftermiddag for de 30 deltagere.

Sensommertur til Fjordenhus og Vejle Kunstmuseum tirsdag den 12. oktober.
"Kunst for Kød" var overskriften for rundvisningen på Vejle Kunstmuseum. En fantastisk

kunstsamling som slagtemesteren betalte med naturalier.
Frokosten bestod af stjerneskud, som blev nydt på Hotel Munkebjerg med en fantastisk udsigt
over Vejle fjord .
Herefter gik turen til Fjordenhus, som den dansk-islandske kunstner, Olaf Eliasson, har designet.
Vores guide gav en uddybende rundvisning i den ikoniske bygning.
En interessant og indholdsrig dag for de 30 deltagere.
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"Lettisk kunst i går, i dag og i morgen" den 17. november.

Grundlaget for en god tur til Letland blev lagt. Per Nielsen kommer ofte til Letland og har en
imponerende viden om lettisk kunst og kultur. Det kommer de kommende deltagere til Letland til

8Ode.
Kunstforeningens tur til Letland er fra lørdag den 27. august til lørdag den 3. september 2022.

Jul i Rasmus den 27. november.
En hyggelig juletradition blev igen i år et tilløbsstykke. Tak til Peter Rasmus, der er den glade giver
af et grafisk værk til Kunstforeningens medlemmer.

Fyns Grafiske Værksted den 8. december.
Fyns Grafiske Værksted er en sand perle! Det er imponerende, at værkstedet har ca. 300
medlemmer og heraf grafikere fra ca. 20 nationer. "Grafikken" havde en flot grafikudstilling og der
var mulighed for køb af fantastiske grafiske værker.
De fynske værker havde netop været udstil[et i Bilbao.
Per Nielsen gav os en uddybende forklaring af de grafiske teknikker. Efter en rundvisning i
værkstedet fik vi mulighed for at se, hvordan et litografi bliver til.
En lærerig eftermiddag med kunstforeningen Rasmus.

Ekstraordinær generalforsamling mandag den 17. januar.
Den ekstraordinære generalforsamling blev afviklet i god ro og orden kl. 20.00. Bestyrelsens
foråag ti, vedtægtsændringer b,ev frem,agt' drøftet og Vedtaget.
Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling d. 17. januar 2022 kan hentesj]gj+_og den
reviderede udgave af vådtægterne kan hentesj]£j=

Film i Cafebiografen og samvær i Galleriet onsdag den 9. februar Z022
Traditionen tro mødtes medlemmerne om en filmopleve[se -The lost Leonardo -med
efterfølgende sandwich og rødvin og god snak. En aktivitet som vi vil fortsætte med.

Købe/byttedag for medlemmer søndag den 12.03 i Ny Vestergade
Lørdag den 12.03 havde vi en købe-/byttedag.
Der var mange tilmeldte, men desværre udeblev flere. Det medførte en mat stemning og
arrangementet sluttede før tid.

Marienlystcenteret den 5.-6. marts
Kunstforeningen deltog i årets Bolig & Livsstilsmesse, hvor interessen for Kunstforeningen Rasmus
var stor og som resulterede i mange nye medlemmer.

Ris og ros modtages fortsat gerne -er der medlemmer der går rundt med ideer/ forslag til
arrangementer er 1 særdeles velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsen.
1 år har flere medlemmer tilbudt praktisk hjælp til foreningen. Det er vi meget taknemmelig for og

jeg er overbevist om, at vi får brug for jeres hjælp.

Hjemmesiden fungerer rigtig godt -og vi har i bestyrelsen stor hjælp fra galleriets medarbejdere.
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Brug siden -her vil 1 finde aktuelle informationer om arrangementer,  NYT m.m.
Du kan ligeledes orientere dig på vores facebookside. Benyt jer af linket på Kunstforeningens side
så 1 kommer ind på den rigtige side.

Mange tak skal lyde til alle medarbejdere i galleriet -uden j.eres hjælp gik det ikke. Tusind tak til

jer alle.

Tak også til Peter Rasmus. Kunstforeningen har meget at takke ham for, idet det er Peter Rasmus
der er den glade giver af bl.a. julegaven til medlemmerne samt altid beredvilligt stiller galleriet til
rådighed.

Tak også til bestyrelsen og revisoren -tak for jeres opbakning og hjælp. Bestyrelsesarbejdet har
været iderigt og konstruktivt-også tak til jeres ægtefæller som altid støtter op om
bestyrelsesarbejd6t og dens opgaver.

En særlig tak til medlemmerne for jeres opbakning og støtte til vores aktiviteter i Kunstforeningen
Rasmus.

Venlig hilsen

Anne Fugl
Mobil: 5190 77 47 Mail: anne@fugl.biz
Sammen skaber vi Kunstforeningen Rasmus

®\`Der var ros til bestyrelsen.

Beretningenblevgodken~dt.

3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab.
Regnskabet var udsendt inden G.F.
Kassereren gennemgik enkelte ting i regnskabet.
93 % i indkøb pga. besparelsen på generalforsamlingen.
Der er indkøbt 86+2 kunstværker.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for 23/24
Kontingentet foreslås uændret til 800 kr.
Husk at året starter 1. april 2023.
Kontingentet blev vedtaget som bestyrelsens forslag.

5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen består af Anne Fugl formand, Gitte Knudsen kasserer, Jan Steffensen sekretær, Merete
Møller Rasmussen bestyrelsesmedlem, Peter Seeberg bestyrelsesmedlem, Bente Musiat
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bestyrelsesmedlem, Bjarne Strøh Andersen bestyrelsesmedlem og Mikael Ryder
bestyrelsessuppleant.
På valg er Merete Møller Rasmussen, Bjarne Strøh Andersen, Gitte Knudsen og Anne Fugl.
Bestyrelsen foreslår genvalg af alle fire.
Merete Møller Rasmussen, Bjarne Strøh Andersen, Gitte Knudsen og Anne Fugl blev genvalgt.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår genvalg er revisorerne: lnge Poulsen -revisor Susanne Barrit -
revisorsuppleant.
Inge Poulsen og Susanne Barrit blev genvalgt.

8. Eventuelt.
Bortlodning er iflg. de nye vedtægter skilt fra generalforsamlingen og bliver afholdt den 20. maj
2022.

Anne Fugl redegjorde for ændringer og adskillelsen af Generalforsamling og Udlodning,
Alle skal lave prioriteringsliste. Udlodningen vil foregå om formiddagen. Medlemmerne får
invitation til kl.15. eller kl.17, begge i Den Fynske Opera. Efter en musikalsk oplevelse vil vinderne
blive offentliggjort og kan afhente deres gevinst i Galleri Rasmus. Derefter trækkes fremmøde

gevinsterne.
Kunstværkerne kan ses i Galleriet fra 4. maj.
Der vil være hjælp til prioritering i Galleriet på bestemte tidspunkter.
Tidspunkterne vil blive offentliggjort.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 17.35.
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