
Beretning til generalforsamlingen d.6 februar 2023. 

Ved Karen Tholle. 

 

Tak for fremmøde. 

Pakhuset har haft mange aktiviteter i årets løb, og vi har stadig en stor forening. Vi er ca.450 

4medlemmer. Heraf mange aktive kunstnere, med god interesse for medlemsudstillinger, 

kunstauktion og kunstture. 

I løbet af året har vi haft to medlemsudstillinger og to særudstillinger i Levins Hus. 

En repræsentativ udstilling med Else og Jørgen Hinke, hvor der blev solgt en del billeder. 

Og en fin udstilling med portrætmalerne, fra Carsten Groas gruppe. 

Til medlemsudstillingerne deltager mellem 25-35 deltagende medlemmer. 

 

Andre aktiviteter: 

Croquis hver tirsdag aften på byskolen, mange deltagere plus en weekend med croquis på Svanninge 

skole. Holdet bliver hurtigt optaget, så det bliver muligvis to gange årlig, fremover.  Jette Schapiro 

og Birgit Riisager er drivkræfterne. 

Ugentlig portrættegning på Byskolen, med Carsten Groa som supervisor. 

Kunsturen i år gik til Nord Art i Tyskland.  Det var anden gang vi var der, da flere havde ønsket at 

komme der igen, og der var også mange nye spændende kunstværker. 

Det var en heldags tur, hvor vi, for at have god tid til at bese udstillingerne, bespiste deltagerne med 

en god sandwich fra Vesterport, frem for en restaurant 

besøg.  Det fungerede godt, så det bliver muligvis sådan fremover. 

I sommer var vi en stor flok på besøg hos Moseholm. Det er et imponerende sted han har opbygget, 

en fantastisk park, fyldt med han dejlige værker. 

Bestyrelsen har fået trykt foldere med information om Pakhuset. De er lagt frem på biblioteket og i 

Helios. 

Ang. Helios: så er det foreningens nye lokaler til medlemsudstillinger. Vi er blevet mødt med stor 

positivitet og hjælpsomhed, hvilket er en stor lettelse, nu da vi ikke mere kan benytte Levins Hus. 

Der er staffelier til at udstille på, samt ophængning på væg, det hele på 1ste sal. Vi kan ikke holde 

vagt over det udstillede, så det bliver på medlemmernes eget ansvar. 

Pakhusets hjemmeside er opdateret og forbedret. Adressen er uændret kunstforeningenpakhuset.dk 

 

 

 

 

 


