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                                               www.korsoerkunst.dk                          

– stiftet 10.10.1966 – 

 

Beretning 2018/ 2019 – 53. sæson (1.9.18 til 31.8.19) 

ved generalforsamlingen 18. 9. 2019 i Korsør 

Kulturhus. 

 

Hjertelig velkommen til generalforsamling i Korsør 

Kulturhus, hvor vi har afholdt de seneste udstillinger. 

Vi skal atter gøre status på foreningens aktiviteter og 

drøfte ideer til kommende. 

 

Udstillingerne. 

I 2018-19 har været afholdt tre steder. Kongegaarden 

har huset 5 af sæsonens udstillinger: 

I september Christella Bamford & Helge Nordstrøm 

med udstillingsprojektet ”en suite” i mange forskellige 

udtryksformer bl.a. tæpper på gulv og videoinstallation 

med udgangspunkt i Kongegaarden. Der var godt salg. 

Der blev tillige udgivet et hæfte med digte i tilknytning 

til projektet. 

Jane Morten og John Würtz, kendt fra sommerudstil-

lingerne, kom i oktober med nye værker bl.a. 

skulpturelle værker og en retrospektiv udstilling i 

anledning af deres 40 års kunstnerjubilæum,også med 

værker af kunstnere, som de tidligere har udstillet med: 

Pipin Henderson, José Herrera, Corneille, Francis 

Bacon.  Titlen var ”Livsværk”. Der var såvel maleri 

som skulptur og grafik at se på af internationale 

kunstnere.    

Henrietta Nielsen, tidligere beboer i den ene legatbolig 

i Kongegaarden viste foto under titlen ”Fokus” i 

november. Der var salg og vi købte til samlingen et 

lokalt motiv fra klinten ved Halsskov Rev. 

Efter pausen i december vistes i januar 2019 den stort 

anlagte udstilling i samarbejde med Foreningen Norden 

og 4 kunstnere ”Imaginary landscape” med Mats 

Lindh (Sverige), Susanne Thea (Danmark), Petter 

Solberg (Norge), Teija Leht (Finland). Udstillingen 

med installationer af Susanne Thea og værker til væg 

fra alle kunstnere vistes tillige i Hässleholm Kulturhus, 

Sverige, i foråret og netop her i september i Paimo, 

Finland. Der arbejdes også på visning i Norge. Der blev 

produceret en fin folder og en stor plakat (A2). Der var 

et mindre salg.  

Gennem et samarbejde med 8 andre kunstforeninger 

/udstillingssteder (Morsø Kunstforening, Det 

Grønlanske Hus i Odense, Frederikshavn 

Kunstmuseum, Kolding Kunstforening, Albertslund 

Kunstforening, Hillerød Kunstforening, Himmerlands 

Kunstforening, Vestsjyllands Kunstpavillion) 

etableredes  under forsæde af Morsø Kunstforening 

udstillingen ”Grønland NU”, som vistes i februar, var  

med kunstnere fra eller med en stærk tilknytning til 

Grønland: Morten Hilmer,foto; Linda Riber, maleri; 

Kristine Markussen, keramik; Naja Abelsen, tegning; 

Gukki Møller Willsen, foto m.m.; Kristian Mainz, foto; 

Rikke Diemer, foto, video m.m.; Jørn Bork, maleri, 

skulptur; Kirsten Klein, foto. Udstillingen var meget 

omfattende så vi kun kunne have transportkasserne på 

gaden og måtte leje et depot; det var godt vejr ved såvel 

udpakning, som indpakning. Vi fik lavet en fin 

præsentation af alle kunstnere og en flot udstilling, for 

publikum. Kunstnerne fik ikke solgt værker, kun bøger 

blev købt. Vi havde ikke garantikøb.  

Af flere forskellige årsager måtte bestyrelsen efter 

uenighed om betingelserne for udstilling og vort 

program i Kongegaarden aflyse flere udstillinger og 

tilpasse aktiviteten til andre udstillingssteder. 

Bestyrelsen etablerede et samarbejde med Korsør 

Kulturhus, hvor væggene i Marmorsalen er godt 

egnede til ophæng af maleri, grafik og lign., som de er i 

vandreudstillinger fra Sammenslutningen af Danske 

Kunstforeninger (SDK) 

Vi synes det lykkedes rigtig godt i maj med ”Det 

nordiske landskab”, maleri og papirarbejder af Majken 

á Grømma, som døde i 2016. Der blev solgt lidt fra 

udstillingen. 

I juli præsenterede vi på Korsør Bibliotek fra vores 

samling ”Ud af intet…” billeder af Robert Jacobsen 

med digte af Jørgen Gustava Brandt udgivet i en big 

book, indrammet af foreningen. 

Efter sommerpausen i kulturhuset, fik vi igen en 

vandreudstilling fra SDK som blev vist i august. Det 

var fra et internationalt atelier i Paris, Atelier Bo 

Halbirk, med Bo Halbirk, Cecile Gissot, Pekka 

Litmanen, Valia Eydis, Juliette Mangenot, Guilia 

Lionelli, Stanislav Marijanivic, Bob Meyer, Domitille 

Arai. En fin udstilling med mange udtryk. Solgt et 

enkelt værk. Ferniseringen blev bl.a. besøgt af Bo 

Halbirks enke og søn, som begge var meget tilfredse 

med præsentationen. 

Her i september skulle vi have første stop i Danmark på 

en vandreudstilling ”Relasjoner” (stavet på norsk)  fra 

SDK med to norske kunstnere  Carl Martin Hansen og 

Kwestan Jamal. De kommer fra Bergen, og er født i 

Danmark henholdsvis Kurdistan. Udstillingen kunne på 

trods af en god tidsmargin ikke nå frem til tiden. Det 

lykkedes heldigvis, at præsentere oktobers planlagte 

udstilling i stedet. Det er 12 kunstnere fra Grafisk 

Værksted, Næstved under titlen ”blandt andet”. 

Torben Lundsted en lokal rigtig god grafiker, som har 

udstillet tidligere hos os er med. 

 

Udstillingssted(er). 

Der er i sæsonen således gennemført 8 udstillinger. 

Frem til marts med 5 i Kongegaarden, 2 i Korsør 

Kulturhus og 1 på Korsør Bibliotek. De 7 har været 

salgsudstillinger. Det var nødvendigt i kalenderåret 

2019 at aflyse en udstilling med to yngre kunstnere i 

april, og en med tyske og danske kunstnere i oktober og 
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en enkelt kunstner i november pga. skift af 

udstillingssted, manglende mulighed for garantikøb og 

mindre bevilling fra Slagelse Kommune for 2019.  

Det også blev nødvendigt at aflyse Kongegaardens 

sommerudstilling, da kulturhuset ikke har gulvplads. Vi 

fik ændret udstillingerne, så flere i 2019 blev fra SDK 

og egen samling og dermed billigere.  

 

Kongegaarden. 

Bestyrelserne har altid været glade for siden 1992, at 

have haft Kongegaarden som fast udstillingssted. Det 

er blevet til 27 sæsoner med 246 udstillinger og 

omkring 141.747 gæster på vore udstillinger.  

Kunstforeningen modtog de nye betingelser for 

udstillinger i Kongegaarden den 10. januar, hvori 

kunstforeningen også bliver opsagt som primær bruger. 

Der skal nu underskrives en kontrakt for hvert 

arrangement.  Der skal betales leje af den plads, som vi 

har materialer stående på. Der skal betales for 

udlevering af medlemsgaver og salg fra vores 

”grafikmappe” (dette sidste er dog ikke effektueret). 

Der skal betales et beløb pr. solgt billet til et 

arrangement og en procentsats i kommission for solgte 

værker på 25 %. Kunstforeningen har aldrig taget 

salgsprovision af kunstnerne. Desuden skal vi stille 2 

vagter om ugen. 

Vi har gennem de seneste år ikke følt os inddraget, hørt 

og ønsket som samarbejdspart i Kongegaarden,. Dette 

har givet bestyrelsen opfattelsen af ”et vink med en 

vognstang”, hvorfor vi har set rundt i lokalsamfundet 

og fundet muligheder for udstillinger i Korsør 

Kulturhus og på biblioteket; men der er sikkert også 

andre muligheder. Det medfører lige nu, at det er 

vanskeligt at lave udstillinger, som kræver gulvplads til 

keramik, skulpturer o.lign. Biblioteket vil ikke have 

salgsudstillinger. 

Bestyrelsen synes det er ærgerligt, at vi i Korsør ikke i 

Kongegaarden kan samarbejde om et professionelt 

udstillingssted, som vi gennem årene har fået 

oparbejdet i forhold til kunstnere og publikum. 

Bestyrelsen synes det må være muligt at lave i et 

konstruktivt samarbejde omkring professionelle 

kunstudstillinger til gavn for borgere og gæster i 

Korsør området og Slagelse Kommune og måske et 

større opland. 

   

Medlemsgaven.   

Medlemsgaven 2018 for sæson 2018/19 var Keramiske 

objekter udført som unika af den anerkendte keramiker 

Asger Kristensen, som udstillede hos kunstforeningen i 

oktober 2015 sammen med væveren Gudrun Pagter. 

Ved et par arrangementer med rigtig mange 

valgmuligheder første gang blev de uddelt i 

Kongegaarden, hvor de også løbende kunne afhentes 

indtil marts 2019 med. 

Herefter kan afhentning ske frem til udgangen af 

september på vore ferniseringer eller ved kontakt til 

formanden.  

Andre aktiviteter m.m. 

Tre fra bestyrelsen deltog med glæde i Kultur-og 

Fritidsudvalgets Kulturtopmøde den 9. maj. Vi fik 

uddelt vor nyproducerede informationsfolder.  

Bestyrelsen deltog med to medlemmer den 25. maj i et 

arrangement for nye tilflyttere, som kommunen afholdt 

i Slagelse. 

Ligeledes deltog et par bestyrelsesmedlemmer en 

lørdag i juni på  Bromarkedet i Dagcenter 

Teglværksparken. Begge steder havde vi en stand og 

fik fortalt om vore aktiviteter.  

Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger (SDK) 

havde valgt at holde sit 75 års jubilæum og årsmøde i 

Korsør i maj. Deltagerne havde et godt og stramt 

program rundt i kommunen. 

   

Spørgeskema til medlemmer. 

Bestyrelsen har udarbejdet en spørgeskema, som er 

forsøgt udleveret til medlemmerne ved afhentning af 

medlemsgaven frem til marts. Der er indkommet 18 

besvarelser. Som vort bestyrelsesmedlem Lis har 

opgjort. Den overvejende del af besvarelserne er 

tilfreds med udstillingerne (14) – Alle er tilfredse med 

antallet af udstillinger (18) – Næsten alle er tilfredse 

med udstillingsforholdene (17) – Mange er tilfredse 

med medlemsgaverne (15) – De fleste er tilfredse med 

kontingentet – De fleste har interesse for omvisninger 

på udstillingerne og ekskursioner samt foredrag om 

kunst og kunsthåndværk (14) -  De fleste er tilfredse 

med vores medlemsbreves indhold og antal (17) – Få 

har interesse i at være frivillig kustode/tilsyn på 

udstillingerne (2) – De fleste er generelt tilfredse med 

foreningen (17) – Der er også indkommet konkrete 

forslag til udstillere og andre kommentarer, som 

bestyrelsen vil drøfte.  

 

Samlingen. 

Foreningen er passiv medlem flere kunstnersammen-

slutninger bl.a. i Chromisterne i Nykøbing Sjælland. Vi 

vandt retten til indkøb for 2.000 kr. på deres udstilling. 

Det blev til et indrammet litografi af Tove Hummel. 

Samlingen af kunst er igen i år bl.a. også forøget med 

udsendelser fra Den Danske Radeerforening. Desuden 

et enkelt køb på en af vore udstillinger, et såkaldt 

garantikøb. Bogsamlingen er som sædvanligt forøget 

med forskellige kunsttidsskrifter, enkelte bøger og 

kataloger om danske kunstnere.  

 

Udsmykning i det offentlige rum.  

Som tidligere nævnt overfor kulturforvaltningen synes 

vi stadig i bestyrelsen, at vandskulpturerne i byen, ”De 

syv dages” ved Havne Arkaderne og ”Mimers Brønd” 

ved Bibliotekstorvet på Halsskovvej kan bruge ”en 

kærlig hånd” og måske lidt mere vandtryk. Bestyrelsen 

ser også stadig gerne en klar angivelse ved de enkelte 

kunstværker af kunstnernavn, værknavn og andet 

relevant. Evt. også med en QR-kode ved. 
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Information om aktiviteterne 

Kunstforeningen skal gerne være synlig i det omfang vi 

har mulighederne og pengene.  

Vores hjemmeside er stedet, hvor der foruden de 

aktuelle udstillinger også kan findes mere historiske 

optegnelser, bl.a. om tidligere udstillinger, medlems-

gaver, bestyrelsesmedlemmer m.m.  

Facebooksiden opdateres løbende med aktiviteter og 

udstillinger, som kunstforeningen har, eller som foregår 

andre steder; men som måske kan have interesse.  

Medlemsbreve og ferniseringsinvitationer omkring 

vore aktiviteter udsendes på e-mail til flest mulige. 

Desuden udsendes relevante invitationer omkring 

kunstudstillinger forskellige andre steder på e-mail. 

Ønsker man kun foreningens egne medlemsbreve og 

aktiviteter, så kan dette angives på e-mail ved 

tilmelding kun til nyheder fra kunstforeningen, hvis det 

bliver for overvældende med andre informationer. 

Til de knap 30 medlemmer, som vi ikke har e-mail på 

udsendes medlemsbreve til vore aktiviteter med alm. 

post, som efterhånden har en lang ekspeditionstid, når 

det er alm. brev. Vi håber at flest mulige medlemmer 

med e-mail vil sende en e-mail til formanden eller 

kassereren, så vi kun har ganske få postomdelte.  

Vi indberetter aktiviteter til forskellige sites med 

oplysninger om kulturelle aktiviteter bl.a. Kultunaut. 

Local Alex, Dit Slagelse, Oplev Korsør. Udstillingerne 

annonceres i lokalsamfundet ved ophæng af godt 100 

plakater. Desuden håber vi at den elektroniske 

udsendelse af plakater og invitationer resulterer i 

ophæng rundt omkring på arbejdspladser og måske 

levering til venner og bekendte. I 2019 har vi udsendt 

en oversigt med årets udstillinger på et A4 ark. 

Annoncering er hovedsagelig sket i Korsør Posten ved 

Kongegaardsfonden indtil marts 2019 med.; men også 

Ugenyt og Sjællandske har været anvendt. Annoncer 

med vore udstillinger har stort set kun været bragt en 

gang om måneden. Vi synes ikke det er nok for vore 

udstillinger, som foregår hver dag og derfor kræver 

løbende annoncering eller opmærksomhed også med 

omtale i pressen. Bestyrelsen må erkende, at det er 

vanskeligt, at få råd til indenfor budgettet med det 

reducerede tilskud fra Slagelse Kommune. Som vi også 

finder det vanskeligt, at få til at række til 9 udstillinger 

med flere inviterede kunstnere. Vi fik derfor ændret 

bevillingen til kun at skulle dække 4-6 udstillinger 

 

Økonomi. - Vi har med glæde modtaget tilskud fra 

Slagelse Kommune for 2018 via Kongegaardsfonden til 

udstillingerne i Kongegaarden og for 2019 direkte fra 

kommunen. 

Vi var uenige med Kongegaardsfonden om layout af 

tryksager er en relevant udgift til tryksager. Det 

bevilgede tilskud for 2018 var 60.000 kr. – Det 

bevilgede tilskud for kalenderåret 2019 er kun 40.000 

kr. 

Grundlaget for vores aktiviteter er selvfølgelig vore 

medlemmer og de indbetalte kontingenter. Der er ca. 

200 medlemmer i alt. Vi glæder os over, at der er 12 

virksomhedsmedlemmer, som betaler sponsor-medlem-

skab med ekstra service. Måske kender du en person 

eller en virksomhed, som bør være med til at støtte 

kunsten i Korsør?  

Det skaber, som før sagt, mere handlerum at blive flere. 

Vi har forsøgt at forbedre økonomien gennem 

henvendelser til forskellige virksomheder og 

enkeltpersoner. 

 

Fremtiden. 

Bestyrelsen vil fastholde kvaliteten i udstillingerne, 

hvilket bl.a. er muligt, når vi i begrænset omfang kan få 

billige vandreudstillinger fra Sammenslutningen af 

Danske Kunstforeninger (SDK). Det er desuden vigtigt 

at få bevilget midler til indkøb på de inviterede 

udstillinger, så foreningens samling ikke kommer til at 

indeholde for dyre originale kunstværker og vores 

økonomi ikke belastes unødigt. Det kunne være 

interessant at få medlemmers ønsker til professionelle 

kunstnere, som de gerne vil anskaffe kunst af. Det vil 

være en god basis for en udstilling og kunne sikre et 

garantikøb. 

Vi vil forsat søge tilskud til vore aktiviteter hos 

Slagelse Kommunes Kulturudvalg, Vi håber udvalgets 

medlemmer er åbne overfor udviklingen og at de 

fortsat vil satse på Korsør Kunstforening. 

Medlemsgaven er vigtig og noget som adskiller Korsør 

Kunstforening fra de fleste andre kunstforeninger. Alle 

medlemmer skal have en medlemsgave, gerne om 

muligt et unika værk, når kontingentet er betalt. I 2019 

for sæson 2019/2020 bliver det en unika keramisk 

skulptur af en af vore tidligere udstillere og kunstneren 

bag medlemsgaven i 1993, den anerkendte keramiker 

Gerda Østergaard, som nu har værksted på Bruuns 

Hjørne i Skælskør.  

Der bliver igen meget forskelligt at vælge mellem, da 

alle skulpturer er forskellige. Første mulighed for at 

hente bliver sidst i november, nærmere udmeldes. 

Virksomheder får som altid gaven bragt sammen med 

andet relevant. 

Medlemmerne skal fortsat informeres om vore 

aktiviteter via e-mail, hjemmeside og Facebook og vi 

må få gjort alvor af, at komme på Instagram. I 

nødvendigt omfang vil vi stadig levere pr. post.  Vi 

udsender information til pressen og lignende. 

Bestyrelsen vil forsøge at få flere medlemmer blandt 

enkeltpersoner, virksomheder og institutioner. 

Bestyrelsen vil i samarbejde med de øvrige aktører i 

Slagelse Kommune arbejde for udstillinger og 

udsmykning i det offentlige rum på professionelt 

kunstnerisk niveau til gavn for hele kommunen.  

Der skal her til sidst lyde en hjertelig tak til alle, såvel 

bestyrelse som andre hjælpere især Sven med at få det 

hele til at lykkes. Alle har igen i år hver især ydet en 

stor indsats for at få alle aktiviteter afviklet på bedste 

måde. 
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Det er i øvrigt glædeligt at konstatere, at nogle aktive 

kunstnere omkring Kabeldepotet igen har billedskole 

aktivitet for børn og unge. Vi håber, at besøg på vore 

udstillinger kan være med til at inspirere. 

 

På bestyrelsens vegne - Finn Mikkelsen  

13.9. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tak for støtte 
til alle vore medlemmer  

heriblandt især vore ”virksomhedsmedlemmer”  

(sponsorer) med særlig service: 

 

Danske Bank, Slagelse 

Korsør Produktionshøjskole 

Dagcenter Teglværksparken 

Korsør Tandlægeklinik 

Lægehuset, Norvangen 

Korsør Ligkistemagasin 

Korsør Apotek 

Korsør Erhvervsforening 

Korsør Posten 

Tandlæge Lise G. Nielsen 

Glascom A/S 

Diels+Co 

 

 Du / din virksomhed / din arbejdsplads er velkommen! 

 

 

 

 

Bestyrelsen 2018-19: 

Formand: Finn Mikkelsen – Mobil: 2145 6336 - E-mail: fmik@korsoerkunst.dk – Alhøjvænget 31, 420 Korsør. 

Næstformand: Jens Sejr Jensen – Mobil: 3027 6835 

Kasserer: Birger Bjerringfelt – Mobil: 27201948 – E-mail: birger@bjerringfelt.dk -   

Sekretær: Lis Ragborg. 

Bestyrelsesmedlem: Hanne Strand. 

Bestyrelsesmedlem: Grete Dommerby. 

Bestyrelsesmedlem: Aase Jepsen. 

Bestyrelsesmedlem: Tove Madsen 


