
Fredensborg Ny Kunstforening       20. marts 2023 

Generalforsamling 2023 

Referat 
• Valg af dirigent   Christian Hansen valgt

• Valg af stemmetællere   Jens Georg Møller og Jens Anton Hansen valgt.

• Formandens beretning  Godkendt

• Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2022 v/ Lisbeth Nylén.  

Godkendt

• Fremlæggelse af næste års budget 2023  Godkendt

• Fastsættelse af kontingent 2024 

Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet på 240 kr. Godkendt

• Indkomne forslag. Forslag til behandling bedes være bestyrelsen i hænde senest  

20. februar. Sendes til FNYKs formand på mail: jh@artmind.nu   

• Ingen forslag indsendt.  

Bestyrelsen har et ændringsforslag som vedlægges denne indkaldelse  
vedrørende § 2 stk. 3 pkt. C.  Forslaget godkendt


• Valg af bestyrelsesmedlemmer.

	 	  Du opfordres til at stille op til bestyrelsen, enten som bestyrelsesmedlem eller 
	 	  suppleant. 
	 	  4 bestyrelsesmedlemmer skal vælges for 2 år (i ulige år)

	 	  Følgende er på valg: Jørgen Hedegaard, Marianne Norrman,  
	 	  og Ingelise Staun-Rechnitzer villig til genvalg. Alle 3 genvalgt + Bente Poulsen        	    
	 	 	 valgt

	 	 · Valg af 2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år. Aase Bergstrøm, Annette Helner 	
	 	 	 og Birgit Jakobsen valgt

	 	 · Valg af revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år Jens Christian Jensen valgt 	 	
	 	  som revisor, Jens Anton Hansen valgt som revisorsuppleant.


• Dato for næste generalforsamling. Bestyrelsen foreslår søndag 3. marts 2024. 
Godkendt


• Eventuelt


 

mailto:jh@artmind.nu


Beretning 2022 ….  
Tiden går stærkt. Og den går endnu stærkere når man som vi er optaget af et 
meningsfyldt, inspirerende foreningsliv. I Fredensborg Ny Kunstforening er der altid noget 
at gøre, noget at prøve og noget at opleve.


Bestyrelsen arbejder netop på disse mål. Giv medlemmerne noget at opleve og noget at 
prøve. Året 2022 var året hvor vi kom ud af corona tiden med de tanker og udfordringer 
det gav. På bestyrelsesmøderne, som vi holder ca. 8 af om året, er vi ofte optaget af 
hvilke aktiviteter, der giver mening at afprøve. Når jeg hæfter mig ved foreningens 
aktiviteter, er det fordi at det er det, der gør os til den kunstforening vi er.


Året 2022 blev et aldeles godt og aktivt år.


Vores populære workshops som afholdes i foreningens Atelier FNYK på Højvangen 25. 
bød på f.eks emner hvor vi 


Prøvede at Arbejde med Oliekridt, Vi legede med maleri og collage, lavede kunst med 
musik, afprøvede maletekniker med ægtempera og ikke mindst trykketeknikken monotypi 


Deltagelse i vores workshops tilbydes til alle medlemmer og er gratis, dog kan der være 
udgifter til materialer. Man behøver ikke være super god til at male eller tegne. Bare 
interessen og lysten til at prøve er der. Der er plads til op til 10 deltagere. Det er 
medlemmer af FNYK der står for undervisningen, men vi har også flere gange lavet aftale 
med undervisere udefra, som laver oplæg på de tre timer en workshop varer. Vi er altid 
interesseret i at høre om ideer til emner vi kan tage op.


Også andre aktiviteter som mange har haft glæde af at være med på i året der gik. 

Museumsbesøg, 


“Gaugin og hans venner” på Ordrupgård, Male- fototur på Højsager Mølle med 
omvisning, Frederiksborgmuseet, hvor vi så udstillingen med kronprisessens portrætter 
samt klæder med efterfølgende kaffe og kage.


Vi var på Nivågård, så vi Sofinisma med rundvising, Vi har været på besøg med 
rundvisning i Frue Kloster / Sct. Mariæ Kloster i Helsingør med efterfølgende hyggelig 
julefrokost.


Sidste år startede vi et godt samarbejde med Fredensborg Bibliotek. 
FNYK tegnede og malede med børn på biblioteket. Denne aktivitet blev i forløbet mere til 
et tilbud til unge familier med små eller mindre børn. En aktivitet vi vil udvikle sammen 
med biblioteket. Dette vil vi gentage i 2023.


De helt store satsninger er




Forårsudstillingen 2022 som var rigtig godt besøgt med mange dejlige værker og 
underholdning og det kulturelle pusterum. 
 
Efterårsudstillingen i 2022 var en temaudstilling i anledning af 300 året for Fredensborg 
Slot og by samt dronningens 50 års regentjubilæum. Her viste medlemmerne flere 
forskellige tekniker altsammen godt udført i temaet. Ved denne udstilling arrangerede vi 
festlig højskolesang i salen med en særdeles stærk opbakning fra de mange fremmødte. 
Denne sangevent gav samtidig anslaget til bestyrelsens forslag til kulturhusets bestyrelse 
om at arrangerer fællessang i huset.


Samarbejdet med både kommune, kulturhus og bibliotek er rigtig godt. Bestyrelsen har 
en god fornemmelse af, at vi bliver set. Og vi vil også gerne bruges i lokalsamfundet, hvor 
det giver mening. På den måde undgår vi at vi som forenenig lukker os om os selv.


Alt hvad vi laver er på frivillig basis. Og det er imponerende, hvad vi kan klare. Engang 
imellem har vi det som Pipi sagde “det har je aldrig prøvet, så det kan jeg godt:“


Jeg er stolt af være med i det gode team som bestyrelsen er. Vi er forskellige, men vi har 
styr på retningen og vi har i 2022 forsøgt at udvikle vores tilbud som vi gerne vil have så 
mange som muligt kan prøve.


Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen for et super godt samarbejde: 

Tak til 
Vores næstformand, Marianne Norrman,   
Måske nok den vigtigste at holde sig gode venner med: Kasserer, Lisbeth Nylén, 
Bestyrelsesmedlem, Annette Kold  
Bestyrelsesmedlem, Peter Arlyng, 
Bestyrelsesmedlem, Ingelise Staun-Rechnitzer,  
Bestyrelsesmedlem, Birgit Jakobsen,  

Desuden suppleanterne: Mette Mathiasen og Aase Bergstrøm samt 
Revisor Jens Christian Jensen,

Revisorsuppleant Jens Anton Hansen. 
Men også tak til alle andre, der på en eller anden måde har hjulpet til med stort eller småt.

Til denne beretning hører en kort billedserie fra 2022 som der er link (på Facebook) til her:  
https://www.facebook.com/groups/144776578886022


Jørgen Hedegaard, formand 
 
 

https://www.facebook.com/groups/144776578886022


Generalforsamlingens minispørgeundersøgelse 
 
Peter Arlyng efterlyste ideer til arbejdet i FNYK: 

Hvordan bruger du FNYK? 
Workshops, inspiration og udflugter


Hvad fungerer godt? 
Udflugter med kaffe og kage, besøg på udstillinger 
 
Ideer til fornyelse af foreningen: 
Oplæg fra unge kunstnere, der er på vej.

Musik og unge musikere.

Besøge andre kulturhuse f.eks. Nødebokro.











Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter og formål  
Bestyrelsens ændringsforslag til stk. 3 punkt C. blev vedtaget. 
Hele FNYKs vedtægter og formål kan du downloade her:  
https://fnyk.dk/onewebmedia/Vedtægter 2023.pdf 

Stk. 3. Foreningens aktiviteter omfatter Atelier FNYK, beliggende Højvangen 25 
i Fredensborg. 
A. Alle medlemmer tilbydes at deltage i atelieret mod en leje.  
B. Atelieret er selvfinanserende gennem leje fra brugerne. Atelieret kan få 
tilskud fra FNYK til særlige arrangementer. 
C. Der udarbejdes særskilt regnskab og budget, som er til rådighed til 
gennemsyn, på FNYKs Generalforsamling eller ved kontakt til FNYKs 
kasserer. 
D. Atelierets daglige drift ledes af en koordinator udpeget af bestyrelsen. 
Kunstforeningens bestyrelses har det overordnede ansvar  

Konstituering 

Bestyrelsen konstituerede sig på bestyrelsesmødet, den 20. marts 2023: 

Formand: Jørgen Hedegaard 
Næstformand: Marianne Norrman 
Kasserer: Lisbeth Nylén 
Sekretær: Ingelise Staun-Rechnitzer 
Bestyrelsesmedlem: Peter Arlyng 
Bestyrelsesmedlem: Annette Kold 
Bestyrelsesmedlem: Bente Poulsen 
 
Suppleant: Annette Henler 
Suppleant: Birgit Jakobsen  
Suppleant: Aase Bergstrøm 

Mange hilsner fra bestyrelsen 
 
Vi ses i  
Fredensborg Ny Kunstforening 
www.fnyk.dk


