
Referat fra ordinær generalforsamling i Kunstforeningen Art Market 

Tirsdag 21. marts 2023 kl. 19  

hos Galleri Per Hillo, Elmesvinget 38, Slagelse 

 

Velkomst ved formanden med gennemgang af aftenens program. 

 

Aftenen startede med et spændende foredrag ved pottemager og keramiker Lene 

Hansen, som fortalte om et liv med ler via lærepladsen som pottemager i Næstved, 

samarbejdet med Mogens Kræmmer i Dianalund, arbejdet hos Kähler af flere 

omgange, åbningen af Guldagergaard, køb af pottemagerens hus i Flakkebjerg, 

samarbejdet med Nelly Gaskin om raku ginerne, Kit-projektet med åbningen af Brunns 

Hjørne og meget mere. En stor tak til Lene. 

 

1. Valg af dirigent 

Kristian Hvitnov blev valgt. 

2. Valg af referent 

Susanne Hvitnov blev valgt. 

3. Berigtigelse af rettidig indkaldelse til ordinær generalforsamling 

14 dage før jf. vedtægterne - der er indkaldt rettidigt 29. januar 2023 via mail til medlemmerne. 

5. Beretning for 2022 v/formand Hanne Liechti  

Medlemstal: 67 medlemmer betalte kontingent i 2022 – et stort ønske om flere medlemmer.  

Lidt om foreningens markedsføring - på www.artmarket.nu er der billeder og presseomtale fra Art Market 
gennem årene. Udstillere og aktiviteter på Art Market kan ses her fra 1. juni. Her er også oplysninger om 
bestyrelsen, vedtægter og referat fra årets generalforsamling. På Facebook & Instagram er der præsentation 
af udstillere og aktiviteter på årets Art Market – en opfordring til at like, ”Syntes godt om” og dele opslag. 
 
Traditionen tro afholder vi årligt 3 arrangementer. 

Generalforsamlingen 22. marts 2022 blev afholdt hos St. Galla i Hejninge i det tidligere Galleri Hvitnov, hvor 

vi startede med et foredrag af Finn Møller fra Møller i Mejeriet i Kirke Stillinge, som fortalte om sit arbejdsliv 

og åbningen af mejeriet med kunst og kunsthåndværk. Han har en imponerende frimærkesamling.  

Art Market 11.-12. juni 2022 blev afholdt for anden gang på Gerlev Idrætshøjskoles centerbane. Vi forsøgte 

at flytte arrangementet til august, da der 2. weekend i juni er ca. 10 andre arrangementer i kommunen, men 

det kunne desværre ikke lade sig gøre, da de har sommerkurser i august. 

Første planlægningsmøde blev afholdt med den forhenværende forstander, hvor der blev indgået en 

samarbejdsaftale. Forstanderen stoppede desværre 1. februar 2022, hvorefter skolen valgte at annullerer en 

stor del af aftalen og arrangerede selv en Legefestival om lørdagen samme weekend. 

http://www.artmarket.nu/


De flotte spidstelte fik en ny og bedre opstilling i 2022, hvor vi fik brugt pladsen på midten mellem teltene.   

De 4 kunstnerforedrag blev afviklet i Bevægelseshuset med meget få tilhører. Spændende foredrag ved Jens 
Jørgensen, Branka Lugonja, Keld Jensenius og Martin Lykkegaard. 
 
I 2022 havde vi 35 udstillere mod 43 udstillere i 2021, hvor ca. halvdelen var nye udstillere. Hvert år forsøger 

vi at sammensætte et hold af nye og tidligere udstillere med en høj kvalitet af kunst og kunsthåndværk. Art 

Market skal hele tiden udvikle og forny sig for at fastholde gæsternes interesse, og om muligt med 50 % nye 

udstillere hvert år. 

Børneaktiviteter ved ArtLab og Karen Sieling – her blev børn i alle aldre underholdt med spændende 
aktiviteter, bl.a. blev der malet en sansetunnel, hvor alle gæsterne skulle gå igennem.  
 
Lerdrejning ved keramiker Jannie Holm – gæsterne havde mulighed for at prøve kunsten at dreje ler på en 
drejemaskine med hjælp fra Jannie. Der blev fremstillet mange fine og sjove ting. 
 
Skolens café blev flyttet til centerbanen med salg af mad, kaffe, kage og drikkevare. 
 
Sang og musik ved Lars Kristian Sørensen om lørdagen og Bjerre & Øland om søndagen. 
 
Sponsorater til kulturelle formål: Slagelse Kommune 15.000 kr. og Trelleborgfonden med Sydbank 5.000 kr.  

Forplejning til udstillere og frivillige blev købt hos skolen.  

Lotteri med mange flotte gevinster doneret af udstillere og lokale kunstnere, hvor overskuddet går til 

markedsføring. 

Lidt statistik over antal gæster på Art Market:  2018 med 1.800 gæster, som er det højeste antal gæster i 

vores historie – 2019 med 1.208 gæster, 2020 aflyst grundet Corona, 2021 med 700 gæster og 2022 med 630 

gæster. Årsagen til de færre gæster, kan vi kun gætte på, men vi tror Corona, tidspunkt og placering har haft 

en finger med i spillet. Nu håber vi, at få gæsterne tilbage og måske nå vores mål på 2.000 gæster ved 

flytning fra juni til august og til Slagelse by. 

Frivillige - ca. 15 frivillige udførte et flot og stort stykke arbejde både før, på og efter Art Market. Vi har brug 

for frivillige hænder, hvis vi skal holde det høje professionelle niveau ved afviklingen af Art Market.  

Efterårets arrangement den 16. november var en festlig aften i Galleri Per Hillo med Mette og Lars, som 
underholdt med sange og musik fra Toppen af Poppen, hertil lidt tapas og vin. 
 
En kæmpe tak til.. 

• De frivillige på Art Market, som er en uvurderlig hjælp. 

• Bestyrelsen og revisorerne for et godt samarbejde. 

• Branka og Sole for husly til generalforsamlingen. 

• Gerlev Idrætshøjskole for husly til Art Market. 

• Per for husly til arrangementet i november 2022. 

• Medlemmerne for opbakning til arrangementerne. 
 
Lidt om Art Market 2023 

• Gratis adgang for medlemmer og mulighed for tegning af medlemskab ved ankomst til Art Market 
ved betaling af 100 kr. i kontingent og dermed gratis adgang til Art Market. 

• 10.000 postkort omdeles med mulighed for at vinde kunst/kunsthåndværk ved aflevering af 
postkortet ved indgangen til Art Market. 

• Foredragene er aflyst grundet få tilhører i 2022. 



• Ingen tilskud fra Slagelse Kommune ved flytning af arrangementet til Slagelse. 

• Opsætning af plakater i lygtepæle på ringvejene i Slagelse og på indfaldsveje ved Skælskør og Korsør. 
 

Herefter blev beretningen godkendt. 
 
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse 

Kasserer Jørn Freund gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 

 

6. Fastsættelse af kontingent for 2024 

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 100 kr. pr. person blev godkendt. 

 

7. Forslag til behandling af vedtægtsændringer og indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

• Jane Djurtoft blev valgt for 2 år.  

• Helle Drost blev valgt for 2 år. 

• Hanne Liechti blev valgt for 2 år. 
 

9. Valg af 2 revisorer for 1 år  

Kirsten Rynord og Henrik Hviid blev genvalgt. 

10. Eventuelt – ingen bemærkninger. 

 

 

 

Dato 22. marts 2023 

     

 

 

  Kristian Hvitnov, dirigent                                  Susanne Hvitnov, referent 

 


