Referat fra ordinær generalforsamling i Kunstforeningen Art Market
Tirsdag 22. marts 2022 kl. 19
Hos St. Galla, Strandvejen 119, Hejninge
Velkomst ved formand Hanne Liechti med gennemgang af aftenens program.
Aftenen startede med et foredrag ved kunstner og galleriejer Finn Møller fra ”Møller i Mejeriet” i Kirke
Stillinge. Finn fortalte om sit liv som købmand, siden ejer af Bo Grønt Havecenter i Øster Stillinge og sidst
åbningen af galleriet. Finn arbejder i ler og fremstiller sjove figurer og frimærker, bl.a. har han leveret et
frimærke til dronningen.
1. Valg af dirigent – Billy Jensen 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 2022 via mail til medlemmerne.
5. Beretning for 2021 ved formand Hanne Liechti
Medlemstilbagegang – vi er desværre gået fra 76 medlemmer i 2021 til 68 medlemmer 1.1.2022.
Markedsføring – på www.artmarket.nu kan ses billeder og presseomtale fra Art Market gennem årene, årets
udstillere, kunstnerforedrag, events og børneaktiviteter. Her er også oplysninger om bestyrelsen, vedtægter
og referat fra årets generalforsamling.
Facebook med præsentation af udstillere, foredrag og aktiviteter på årets Art Market – gå gerne ind og
”Syntes godt om”. I 2021 kom vi også på Instagram.
Aktiviteter i 2021 - Den ordinære generalforsamling måtte flyttes grundet Corona fra marts til 27. maj 2021.
Generalforsamlingen blev afholdt på Kunsthal Kongegaarden, hvor vi startede med et spændende foredrag
af kunstfaglig leder Henrik Borch-Lips, som fortalte om visionerne for Kunsthal Kongegaarden og
begrundelsen for valget af Samtidskunsten og konverteringen til en Kunsthal. Efterfølgende viste Henrik
rundt i den aktuelle udstilling. Tak for en god oplevelse.
Art Market 12.-13. juni 2021 på Gerlev Idrætshøjskole – St. Galla blev sat til salg i juni 2020 og vi skulle finde
en ny placering for afholdelsen af Art Market. 6 gange nåede vi at afholde Art Market hos St. Galla – tak for
det. Vi var meget bevidste om, at det ikke blev nemt at flytte arrangementet til andet sted, og vi forventede,
at det ville få konsekvenser for foreningens medlemstal og antallet af gæster de første par år, da vi udover at
flytte sted, også flyttede arrangementet fra august til juni grundet skolens tætbookede kalender.
Det er ikke lige til at finde et areal, som kan rumme Art Market og dens aktiviteter. Branka forslog, at vi tog
kontakt til Gerlev Idrætshøjskole, som ligger godt placeret i Slagelse Kommune og med busholdeplads ved
indgangen.
Skolen var villige og meget imødekommende, og efter et par møder indgik foreningen en samarbejdsaftale
med Gerlev Idrætshøjskole for 2021. De flotte spidstelte blev opstillet på skolens centerbane og i

Bevægelseshuset blev afholdt kunstnerforedrag. Da vi ikke betaler for leje af centerbane og Bevægelseshus,
er skolen en slags sponsor, og vi bruger flittigt deres pedel.
I 2021 havde vi 39 udstillere, her var halvdelen nye udstillere. Hvert år forsøger vi at sammensætte et hold af
nye og tidligere udstillere, som alle er i udvikling og med en høj kvalitet af deres 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.
Kunstnerforedrag 2021
Lørdag kl. 13 – Per Hillo og kl. 15 – Kit Albiniussen
Søndag kl. 13 – Annette Lynge og kl. 15 – Danilo Krstajic – aflyst grundet Danilos arbejde på Louisiana.
Børneaktiviteter ved ArtLab og Karen Sieling – for 4. gang blev børn i alle aldre underholdt med spændende
aktiviteter. Der males, tegnes, trykkes og formes efter alle kunstens regler.
Café v/skolen ved Bevægelseshuset (rykker ned på banen i 2022) med salg af mad, kaffe, kage og drikkevare.
Sang og musik ved Lars Kristian Sørensen om lørdagen og en gruppe om søndagen, som skolen havde
engageret.
Sponsorater i 2021 til Art Market - Slagelse Kommune med 10.000 kr.- til kulturelle formål.
Forplejningen til udstillere og frivillige blev købt af skolen.
Efter vores ønske byggede skolen en trappe fra Bevægelseshuset og ned til Centerbanen. Vi søgte Slagelse
Kommune om tilskud til trappen, da kommunen i starten af 2021 informerede om en pulje, hvor foreninger
kunne ansøge om tilskud, så handicappede nemmere kunne deltage i kulturelle aktiviteter. Vi ansøgte om
tilskud til trappen februar 2021, men har aldrig fået svar, selvom vi efterfølgende har henvendt os to gange.
Indtil videre har skolen betalt.
I 2021 havde vi aftalt adgang til 4 toiletter på skolen, men det blev ændret til en toiletvogn grundet Corona.
Der var rigtig meget plads mellem teltene på centerbanen i 2021, så det ændrer vi på i 2022 aktiviteter,
lotteri, salgsbod, events, café og musik midt på banen.
Hvordan ser det så ud med antal gæster til Art Market – i 2019 i Hejninge havde vi 1.208 gæster og dermed
600 færre gæster end i 2018. I 2021 faldt antallet af gæster til 630. Årsagen til de færre gæster i 2021, kan vi
kun gætte på, men mon ikke Corona, nyt sted og nye datoer har haft en finger med i spillet.
Frivillige - ca. 20 frivillige udførte et flot og stort stykke arbejde på Art Market. Vi kan ikke undvære denne
hjælp, hvis vi skal holde det høje professionelle niveau ved afviklingen af Art Market.
Efterårets arrangement den 17. november var en festlig aften i St. Galla med gruppen Ceres Seaside Swing –
et 5 mands orkester. Servering af tapas og vin.
En kæmpe tak til alle de frivillige for deres uvurderlige hjælp.
• Tak for godt samarbejde i bestyrelsen og med revisorerne.
• Velkommen til Jane og Helle, som trådte ind i bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2021.
• Tak til Branka og Sole for husly til arrangementet i november 2021 og i dag.
• Vi glæder os til at se jer alle 11.-12. juni kl. 11.00-17.00 på Gerlev Idrætshøjskole.
Herefter blev beretningen godkendt.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse
Kasserer Jørn Freund gennemgik regnskabet, som blev godkendt.
6. Fastsættelse af kontingent for 2023
Kasserer Jørn Freund fremlagde forslaget om uændret kontingent på 100 kr. pr. person, som blev godkendt.
7. Forslag til behandling af vedtægtsændringer og indkomne forslag – ingen forslag modtaget.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
•

Gitte Freund, Jørn Freund og Susanne Hvitnov blev valgt for 2 år.

•

Jane Djurtoft og Helle Drost blev valgt for 1 år.

9. Valg af 2 revisorer for 1 år - Kirsten Rynord og Henrik Hviid blev genvalgt.
10. Eventuelt
Lodtrækning af overskydende gevinster fra lotteriet på Art Market 2021.

Dato 26. marts 2022

