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Beretning 2020/2021 – 55. sæson (1.9.20 til 31.8.21) 
ved generalforsamlingen 21. 9. 2020 i Korsør Kulturhus. 
 

Velkommen til alle, som har haft mulighed for at afsætte 
tid til at komme til generalforsamling i aften og være med 
til at gøre status på et noget mærkeligt Corona pandemi 
år. Rart, at vi igen får mulighed for at holde generalfor-
samling, selvom vi også lige nåede det sidste år inden der 
igen var nedlukning. 
Pandemien har dæmpet vore aktiviteter betydeligt også i 
denne sæson; men der er gennemført udstillinger som 
der i et vist omfang har været begrænset adgang til, 
hvorfor der også har været lange udstillingsperioder i 
nogle tilfælde, så de som har villet har kunnet få adgang.  
 

Udstillingerne. 
I september 2020 sluttede mindeudstillingen i Korsør 
Kulturhus for Jens Kantsø (30 værker) den 10. september. 
Der var et rimeligt salg og foreningen modtog med tak et 
værk til samlingen for vores ulejlighed. Allerede den 12. 
september holdt vi fernisering på gode fortællende 
malerier og nogle få papirting af en kunstner fra Ringsted 
Ina Christensen (34 værker) Kunstneren kunne desværre 
ikke være til stede men henviste til kontakt på Facebook. 
Vi foretog garantikøb til samlingen. Udstillingen sluttede 
den 8. oktober. Et par dage senere blev endnu en minde-
udstilling for kunstneren Torben Heron med store farve-
rige malerier åbnet (41 værker). Den havde sidste dag 
den 12. november og det lykkedes på trods af pandemien 
igen den 14. november, at få præsenteret en udstilling af 
kunstneren bag årets medlemsgave, Claus Bojesen, fra 
kunstnersammenslutningen PRO (19 værker). Sidste dag 
var sat til den 19. december 2020; men måtte rykkes 
flere gange pga. pandemien og et Covid 19 testcenter i 
Kulturhuset. Den sidste dag endte med at blive ved 
udgangen af maj 2021. Så det er vist en af de længste 
udstillinger i kunstforeningens historie med ca. 27 uger.  
Hurtigt efter fik vi i samarbejde med en kunstners sviger-
datter åbnet en udstilling med fernisering den 2. juni med 
gode portræt-malerier til salg udført af en professionel 
afdød maler (20 værker), Ib Orla-Jensen, som efter årene 
på Det Kgl. Kunstakademi, hvor han optoges som 19-årig, 
senere boede i Bisserup fra 1977 til sin død i 1989. Sidste 
udstillingsdag var den 31. august. Vi fik også gennemført 
en snak den 10. august om kunstneren og de udstillede 
værker med forfatteren til et hæfte om kunstneren. Der 
var 15 deltagere til Helle Jessens gode samtale og 
rundgang. 
Sommerudstillingen genoptog vi som nr. 23 siden 1997 
efter pause i 2019 og 2020. Det blev for første gang på 
Korsør Fæstning i Store Magasin med 7 kunstnere Jane 
Morten, John Würtz, Jesper Neergaard, Lillian Neergaard, 
Susanne Thea, Nelly Gaskin og Anni Fiil med i alt 70 
værker. Hvor der var mange gode værker med salg i et 
vist omfang. Ligesom der var godt besøg af 591 gæster i 
de knap 16 dage eller 69,5 timer fra den 6.-21. juli 2021 
der var åben med kunstnere og bestyrelse som tilsyn. 
I hele juli blev vores ca. 30 forskellige motiver af (Henrik) 
Buster Bruun i litografi fra samlingen vist på Korsør 
Bibliotek. 
Fra den 19. august 2020 var der ophængt 40 værker fra 
”salgsmappen” såvel originaler som litografier hos 

Slagelse Erhvervscenter i det tidligere posthus i Slagelse. 
Der blev solgt to litografier. Udstillingen Originaler og 
grafik blev ombyttet 10-12 værker fra 1. december og 
resten af udstillingsperioden, som sluttede den 22. januar 
2021 altså en varighed på ca. 21 uger pga. af pandemien.      
Udstillingen nu i september i Kulturhuset er med en god 
grafiker Poul Erik Nielsen, som er autodidakt og medlem 
af BKF, kunstnersammenslutningen Huset i Asnæs. Han 
var årets grafiker i 1991 i det tidligere Vestsjællands Amt. 
Det er i sæsonen fra 12. september 2020 til udgangen af 
august 2021 på trods af pandemien lykkedes at 
gennemføre 7 udstillinger. De 4 i Korsør Kulturhus, 1 
udstilling på Korsør Fæstning i Magasinbygningen og 1 
på Korsør Bibliotek samt 1 udstilling hos Slagelse 
Erhvervscenter. Samlet har udstillingerne omfattet 264 
værker i årets løb. Vi takker alle steder mange gange. 
Desuden har der været en mindre udstilling med fire 
værker hos et virksomhedsmedlem, Spar Nord, Korsør 
afd. Ligesom der fra samlingen indtil videre er udlånt og 
ophængt et keramisk værk af Lizzie Thyssen og et stort 
maleri af Vivian Rose på Tårnborg Skole. Der er også I 
Skt. Gertruds Hus ophængt værker af Nis Schmidt. 
 

Medlemsgaven.   
Årets medlemsgave 2020 for sæson 2019-2020 er som 
omtalt udført af kunstneren Claus Bojesen, der viste 
eksempler på tre litografiske serier og nogle enkelt 
litografier på sin udstilling, som det forhåbentlig 
lykkedes flere medlemmer at se.  
Kunstneren stillede nogle store litografier i flere 
forskellige mindre og større serier til rådighed som 
medlemsgaver. Det er lykkedes, på trods af pandemien at 
få de fleste medlemmer til. at vælge et tryk ligesom 
virksomhedsmedlemmerne har modtaget et indrammet 
tryk med en boggave. Der er stadig mulighed for at vælge 
gaven ved aftale med formanden i løbet af september eller 
når vi mødes. 
   
Samlingen. 
Foreningen er passivt medlem af flere kunstnersammen-
slutninger og andre relevante foreninger, hvor vi prøver 
at synliggøre Korsør Kunstforening bl.a. CLAY Venner, 
keramikmuseet i Middelfart, hvor vi netop har modtaget 
en præmie af den afdøde keramiker Gutte Eriksen. Den 
indgår nu i samlingen. 
Samlingen af kunst er som vanlig også i år forøget med 
udsendelser fra Den Danske Radeerforening. Vi har i 
sæsonen kun en enkelt gang skulle foretage garantikøb 
på vore udstillinger. Samlingen af kunst er også udbygget 
med en stor og generøs gave af grafik fra en anonym 
giver på betingelse af, at det kommer medlemmerne til 
gode. Bestyrelsen vil i den kommende tid sørge for at 
præsentere gaven på nogle udstillinger. 
Samlingen af bøger og tidsskrifter er kun øget lidt, da vi 
endnu ikke har fået organiseret en mulighed for 
medlemmerne til at orientere sig i de bøger der er. Der er 
købt et større værk med kunstnersignaturer 
 

Information om aktiviteterne 
Der er i sæsonen udsendt 10 medlemsbreve i sæsonens 
løb medlemsbreve. Hjemmesiden korsørkunst.dk er 
ajourført løbende sammen med vores Facebook, som 
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bringer nyhederne hurtigst. Ligesom vi forsøger at få 
dem spredt på Kultunaut, Local Alex og på forskellige 
elektroniske opslagstavler på biblioteker, sportshaller og 
på det seneste på skærme på byernes indfaldsveje samt 
ved annoncering i Sjællandske og/eller Ugeavisen i vores 
område.   
 

Økonomi.  
Vi har efter ansøgning fået bevilget 35.000 kr. i 2020 og   
det samme beløb er bevilget for 2021 fra Kultur- og 
Fritidsudvalget. Vi har med tak modtaget beløbene.  
Det øvrige grundlag for vore aktiviteter er først og 
fremmest opbakning fra medlemmerne hvor der er ca. 
150 inklusive de 10 virksomhedsmedlemmer/sponsorer 
med særlig service.  
Resultatet for sæsonen er et minus på godt 16.000 kr. Der 
er dog stadig penge i kassen, så vi kan afholde 
udstillinger i den sidste del af sæsonen. – Vi må erkende, 
at uden det kommunale tilskud kan vi ikke opretholde 
udstillingsaktiviteten på det tidligere niveau.  
Bestyrelsen har i Coronaperioden fundet det rimeligt at 
anvende et beløb til anskaffelse af en vogn til transport af 
værker og andre udstillingsmaterialer ad den lange gang 
fra vores arkiv til trapper og udgang. Desuden er købt en 
billig sækkevogn til trapper, som vi håber, kan fungere til 
transport fra arkivet til udstillingen på balkonetagen ved 
Marmorsalen. 

Siden sidste generalforsamling er bestyrelsen blevet 
formindsket med 2 personer. Det skyldes især de mange 
krav til personoplysninger til banken i forbindelse med 
de såkaldte tiltag mod ”hvidvask”. Med det nedsatte 
aktivitetsniveau og vedtægternes formulering om en 
bestyrelse på ”indtil 8 medlemmer” har bestyrelsen ikke 
fundet det nødvendigt at indkalde suppleanter. 
 

Fremtiden. 
Bestyrelsen vil forsøge at fastholde kvaliteten i 
udstillingerne, hvilket kan blive vanskeligt, når vi ikke 
længere kan få vandreudstillinger fra SDK 
(Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger), som i 
øjeblikket ikke etablerer udstillinger, da flere 
kunstforeninger ikke synes at have dette behov for 
billigere udstillinger. Det er derfor meget vigtigt for os, at 
få bevilget midler også 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 vil være mere 
relevant for den kommunale administrations borgernære 
kontorer og i de ansattes daglige miljø, at have disse 
dyrere værker, som kan indkøbes af Slagelse Kommunes 
Kunstudlån, som igen bør rådgives et kommunalt billed-
kunstråd. Kunstforeningen er parat til at etablere et 
samarbejde om udstilling med kunstnere, som skal 
anskaffes til udbygning af udlånssamlingen.  
Det vil være interessant at få medlemmers ønsker til 
personlige indkøb af værker af professionelle kunstnere, 
som de er interesserede i at anskaffe. 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 også 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. 
Medlemsgavekunstneren for 2021 (sæson 2021/2022) 
bliver forskellige usignerede grafiske tryk med motiver i 
to serier af Majken á Grømma (1956-2016). Første 
mulighed for at hente bliver sidst i november, nærmere 
udmeldes. Virksomheder får som altid gaven bragt og 
indrammet sammen med andet relevant. 
Medlemmerne skal fortsat informeres om vore aktiviteter 
via e-mail, hjemmeside og Facebook. Vi leverer nogle få 
pr. post. Information udsendes 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 især på kulturområdet bl.a. 
kunstforeninger og udstillingssteder. Vi vil arbejde for 
udstillinger og udsmykning i det offentlige rum på 
professionelt kunstnerisk niveau til gavn for hele 
kommunen. Vi hilser udsmykningen på Solens Plads 
velkommen. 
Der skal her som sædvanligt 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 
god indsats for at få aktiviteterne afviklet på bedste 
måde. 
Vi glæder os over udviklingen i Kongegaarden, hvor det 
ser ud til at kunstforeningens mangeårige mål med 
aktiviteterne nu kan lykkes med professionelle kræfter 
ikke kun blandt udstillerne; men også med en ansat 
kunsthistoriker, Vi må supplere med den del af det 
professionelle kunstneriske niveau, som vi kan skabe 
økonomi til og få fritid til at organisere i Korsør Kultur-
hus og andre steder i Korsør området. I bestyrelsen glæ- 
der vi os over de 27 år (maj 1992-april 2019), hvor vi har 
haft 9 årlige udstillinger med forskelligt indhold. Det er 
absolut en berigelse af kunstlivet i området med Kunsthal 
Kongegaardens aktiviteter.   
 

15. /9. 2021 På bestyrelsens vegne - Finn Mikkelsen 
 

TAK for støtte 
til alle vore omkring 150 medlemmer, heriblandt vore 
sponsorer ”virksomhedsmedlemmer” med særlig service 
i sæson 2020-2021: 
Danske Bank, Slagelse - FGU Syd- og Vestsjælland - 
Dagcenter Teglværksparken - Korsør Tandlægeklinik - 
Korsør Ligkistemagasin - Korsør Apotek - Korsør 
Erhvervsforening - Tandlæge i Nygade Lise G. Nielsen - 
Glascom A/S - Spar Nord, Korsør Afdeling 
 

Bestyrelsen 2020-2021: 
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: 93954743 – E-mail: 
birger@bjerringfelt.dk - Sekretær: Anne-Marie Aarre – 
Øvrige i bestyrelsen: Grete Dommerby og Tove Madsen 

 


