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Forårsudstillingen
2016
Så er det heldigvis igen tid til en
af FNYKs udstillinger i Kulturhuset
Fredensborg Gamle Biograf.
Vi holder åbent den 26.-28. marts
2016 fra kl. 11-16 alle dage.
I vil kunne nyde både malerier,
akvareller, fotos og kunsthåndværk
i 3 raske dage på 3 etager.
Vi åbner udstillingen med fernisering lørdag den 26. marts kl. 11, hvor vi byder
på et glas og en lille mundsmag.
Åbningstalen vil Ulla Hardy-Hansen stå for, vi har hørt hende før, men hun har
altid nyt at sige på en yderst munter og kreativ måde.
Rådhusduon vil fylde salen med musik, mens alle gæster nyder kunstværker
både i salen, på balkonen og i underetagen.
Der vil være lodtrækning af donerede værker og kunstbøger fra Nivågård
Malerisamling lørdag den 26. kl. 12.30 og straks derefter vil der være
underholdning og hyggeligt samvær i ”Kulturelt Pusterum”.
Vi håber igen i år at kunne tilfredsstille både udstillere og ikke mindst de
ca. 400 besøgende som kommer hver gang FNYK udstiller i Den Gamle Biograf.
Rigtig god fornøjelse.
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Referat fra FNYKs
Generalforsamling
den 21. februar 2016

1. Valg af dirigent
Christian Hansen blev valg som dirigent, Christian konstaterede at
Generalforsamlingen var indkaldt korrekt i forhold til foreningens vedtægter.
2. Valg af 2 stemmetællere
Kirsten Friisnæss og Mette Marie Ravnkjær blev valgt som stemmetællere
3. Formandens beretning
Jørgen Hedegaard fremlagde sin beretning. Se side 3. Beretningen blev
godkendt.
4. Kassereren fremlægger regnskab for 2015 og budget for 2016
Kasserer Elsebeth Kristensen fremlægger regnskab for 2015 og budget for
2016. Se side 6.
Regnskab og budget blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent for 2016
Kontingentet foreslås at være uændret. Dvs. 240 kr. om året, 100 kr. om
året for ægtefælle/partner og børn er gratis.
Kontingentet vedtages.
6. Indkomne forslag
a) Forslag om 10 % i rabat på FNYK medlemskab, hvis man også er 		
medlem af både Karlebo Kunstnerforening og Humlebæk Kunstforening.
Spørgsmålet bliver taget op af bestyrelsen. Dette accepteres af
generalforsamlingen.
b) Forslag om fællesudstilling i Fredensborg for de tre kunstforeninger
FNYK, Karlebo Kunstnerforening og Humlebæk Kunstforening.
Forslaget ligger i regi – men er en langsom process. Vi arbejder videre i
bestyrelsen.
c) Indsigelse mod at der gives rabat til par.
Spørgsmålet bliver taget op af bestyrelsen.
Dette accepteres af generalforsamlingen.
d) Fastholdelse af reglen om lodtrækning på
medlemsudstillingerne.
Det gør vi i forvejen.
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PAUSE: og prioritering af foreningens aktiviteter Sammenfatning kan ses i vedlagte dokument
Lodtrækning om kunstbog: Mette Marie Ravnkjær blev den heldige vinder.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.
I lige år vælges 3 medlemmer.
Vita Bengtsen og Ia Haugland er på valg, men ønsker ikke at genopstille.
Jens Anton Hansen er på valg og er villig til genvalg.
Jens Anton Hansen blev genvalgt.
Følgende opstiller til bestyrelsen:
Ann R. Frederiksen og Jens Christian Jensen
Begge blev valgt.
8. Valg af 2 suppleanter
Valget gælder for 1. år ad gangen.
Claus Leth-Nissen er død.
Peter Arlyng er på valg, men ønsker
ikke at genopstille.
Følgende opstiller som suppleanter:
Inge Benn Thomsen og Anette Kold
Begge blev valgt
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Valget gælder for 1. år ad gangen.
Marianne Høyland er på valg som revisor og er villig til at genopstille.
Marianne Høyland blev valgt som revisor.
Birgitte Læssøe Barfod er på valg som revisor suppleant,
men ønsker ikke at genopstille.
Da ingen på generalforsamlingen ønsker at opstille som revisorsuppleant,
accepteres det af generalforsamlingen at bestyrelsen finder en
revisorsuppleant.
10. Eventuelt samt dato for generalforsamling i 2017
Ulla Weymann overrækker Vita Bengtsen blomster og takker hende for det
store arbejde med udstillingerne.
Lisbeth Nylén orienterer om den nyligt afholdte Børne workshop og om den
kommende forårsudstilling.
Næste års generalforsamling afholdes søndag den 19. februar 2017 kl. 19.
Referent: Lisbeth Nylén
___________________			
Jørgen Hedegaard
formand for Fredensborg Ny Kunstforening

___________________
Christian Hansen
dirigent
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Generalforsamlingen 2016 –
formandens beretning
Året 2015 var et år med nye opgaver og spændende udfordringer.
Ved generalforsamlingen 2015 blev det vedtaget, at foreningens bestyrelse
fremover skulle bestå af et antal på 7 medlemmer i stedet for de 5 vi havde
været siden FNYK blev etableret i 2009. Det var en klog beslutning idet
bestyrelsen kunne se, der ville komme flere og større opgaver i takt med at vi
blev flere medlemmer.
Ved forårsudstillingen meldte medlem nr. 100 sig ind FNYK.
Det har, som altid, været bestyrelsens mål at arrangere aktiviteter, der giver
mening for foreningen og dens medlemmer. Bestyrelsen ønsker dels at udvikle
og finde nye muligheder for kunstnere og de, der interesserer sig for kunst
gennem udstillinger, foredrag, undervisning, besøg på udstillinger mv.
En af de helt store udfordringer er, at vi gerne vil finde vores egne lokaler
til arbejdende atelier jf. foreningens vedtægt paragraf 2. Stk. 2: ”Foreningen vil
arbejde for at skabe faciliteter til udstillinger og arbejdende værksteder.”
Lige fra foreningens etablering i 2009 har det været et ønske at finde vores
egne lokaler. Imidlertid har det været en opgave, der har været svær at løfte.
I 2015 blev der etableret en arbejdsgruppe, der gik i gang med at finde egnede
lokaler – og søge om tilskud til lokaleleje fra kommunen. Dette lykkedes. Vi
har i december 2015 fået tilsagn om at modtage 50.000 kr. fra Kulturudvalget
til dækning af husleje. Beløbet er i midlertid ikke nok til leje i et år. At vi har
modtaget beløbet, skal vi dog tage som en stor tillidserklæring fra kommunens
side. Arbejdet med at finde egnede lokaler, forhandle med ejere er stadig i
gang. Det er ikke nogen helt let opgave. Men vi tror på ideen som også skal
komme Fredensborg By til nytte.
Det er Elsebeth Kristensen, der er tovholder for dette projekt.
Nye udstillingsmuligheder. Udover atelieret ville også have øje for byens
forretningsvinduer til små udstillinger i samarbejde med byens handlende.
Året 2015 var også året, hvor vi fik en ny aftale med biblioteket om løbende
at have skiftende udstillinger. Boligforeningen Bøgelundens fælleshus og
Benediktehjemmet giver nye udstillingsmuligheder. Flere udstillere har allerede
vist deres værker i disse omgivelser.
Og flere muligheder vil dukke op i den kommende periode.
Jens Anton Hansen står for disse nye udstillingsmuligheder.
Forårsudstillingen og Efterårsudstilling 2015 blev hver på 3 dage besøgt
ca. 400 gæster i Kulturhuset Den Gamle Biograf. I forbindelse med udstillingen
er der hver gang et kulturelt pusterum med et foredrag, koncert eller andet
som giver mulighed for hyggeligt samvær og til refleksioner.
Vita Bengtsen har gennem alle årene trukket læsset med planlægningen i
samarbejde med en trofast udstillingsgruppe.
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Årets tegne/male og fototure ture gik til Hammer Mølle i maj og Sørup Havn
i august. Det er Søren Treldal og Lisbeth Nylén, der arrangerer disse ture som
både er rigtig hyggelige og lærerige. Og en god træning for den som maler og
tegner.
Slentretur i Fredensborg i juni stod jeg selv for. Turen, der er på ca. 6 km
går rundt til kulturelle lokaliteter med en god historie.
Lysfest på Tegners Museum i september. Det er en tilbagevendende
begivenhed med koncert blandt hundredevis af levende lys. Jens Anton
arrangerede denne tur som også indbefattede mulighed for at spise sammen.
En stemningfuld oplevelse for de der deltog.
Aktiviteter for børn i november tegnede og malede børn til gode tekster
på på Fredensborg Bibliotek. Dette i et tæt samarbejde med en bibliotekar.
Marianne Norrman og Lisbeth Nylén er kunstnerne, der maler med børnene.
Novembertur til Ordrupgård kunstmuseum med 18 deltagere så ”Matisse og
grønland”, arrangerede Lisbet Nylén.
Juleudstilling i hele december måned med 12 udstillere på Hotel Store Kro
”Underværket”, Elsebet Kristensen og undertegnede var arrangører.
Det var trist at modtage besked om at Claus Leth-Nissen døde i november
efter lang tids sygdom. Claus var både været revisor og været suppleant i
bestyrelsen og fulgte meget med i udstillingerne og deltog selv så længe han
orkede. Tankerne går til hans hustru Lis og Claus’ familie.
Økonomisk går foreningen ud af 2015 med et godt og positivt regnskab,
hvilket kassereren vil orientere om. Det er naturligvis vigtigt for foreningen, at
der er styr på regnskabet.
Personligt var det en stor glæde for mig at modtage Kulturprisen 2015 af
Kulturudvalget. Tak til jer, der deltog i overrækkelsen på Fredensborg Rådhus.
Til slut vil jeg gerne takke foreningens bestyrelse for det store og uselviske
arbejde, der er gjort i 2015. Det være sig Jens Anton Hansen, Vita Bengtsen,
Marianne Norrman, Ia Haugland, Elsebeth Holm Kristensen, Lisbeth Nylén.
Suppleant: Peter Arlyng
Ligeledes takkes foreningens revisor Marianne Hoyland, og revisorsuppleant
Birgitte Læssøe Barfoed.
Årets arbejde har i høj grad givet næring til det kommende års arbejde til
glæde for kunstnere, kunstinteresserede og ikke mindst for Fredensborg By.
Jeg ser frem med optimisme på den kommende periode.
Jørgen Hedegaard, formand. Fredensborg den 21. februar 2016.
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Vinterferiens workshop for børn
Sammen med Fredensborg Bibliotek holdt FNYK igen workshop
for børn. Denne gang for de 9-12 årige.

Temaet var ”Mal og Lyt” til musik, hvor vi håbede at deltagerne ville lade sig
gribe af musikkens stemninger, og lade musikken føre penslen.
Vi havde fornøjelsen af 7 piger som alle kastede sig ud i maleriet med stor iver.
Workshoppen foregik på denne måde:
Vi spiller et stykke musik – og lader børnene slå hjernen fra og mærke
musikken samtidig med at de maler.
Så kigger vi alle på de forskellige billeder der er dukket frem – og børnene
finder ud af om der er noget de vil arbejde videre med – med hjernen slået til.
Det kan være motiver, farver eller stemninger.
Børnene arbejder videre på deres billeder til de syntes de er færdige.
De flotte resultater kan ses på Galleri FNYK http://galleri.fnyk.dk/#!album-58
Vi holder en pause, hvor vi drikker vand og spiser frugt og kiks
– og så begynder vi igen – ny musik – nyt billede.
Børnene var virkelig gode til at følge vores ideer med metoden og alle var villige
til at fortælle, hvad de så i billederne, også de andre børns billeder. Det var
faktisk meget givtigt at være sammen med kreative børn.
Hilsen fra Marianne Normann og Lisbeth Nylén
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Prioriterede aktiviteter

Ideer til FNYKs
i den
Fra arbejde
Lisbeth
og kommende
Marianne tid:

34 medlemmer på generalforsamlingen
prioriterede som følger:
Forårs- og efterårsudstillinger i kulturhuset

305

Foredrag om relevante emner

254

Nytårskur i kulturhuset

245

Udstillinger på biblioteker, plejecentre og boligforeninger

241

Museumsbesøg på Ordrupgaard, Nivågårdsamlingen, Lousiana ...

241

Tegne-, male-, fototure for medlemmer af FNYK

239

Åbent Atelier FNYK i lokaler i Fredensborg By

230

Maledage for børn i samarbejde med biblioteket, gadearrangementer i gågaden,
på torve mv.

228

Løbende mindre udstillinger i underetagen i kulturhuset

226

Udstillinger i byens forretningsvinduer

224

Kursus- og workshopaktiviteter: F.eks. fotografi, billedbehandling, akvarel,
croquis-tegning mv.

220

Interessegrupper med f.eks. fotografi, akvarel, computer og iPad kunst ...

204

Juleudstilling for 12 kunstnere. Kunstnerne afholder selv udgifter.
10% af salg går til foreningen.

203

FNYK-bog med udvalgte billeder og tekst af diverse kunstnere. Deltagerbetalt.
Evt. overskud går til foreningen

196

”Kunsthåndværkermesse”.
Kunsthåndværkere udstiller i Kulturhuset. Kunsthåndværkerne afholder selv
udgifter. Evt. 10% af salget går til foreningen

195

Besøg på atelier i Nordsjælland

194

Unge laver kunst og udstiller på forårs- og efterårsudstillingen

183

Deltage i Living Garden i Fredensborg, august 2016, med kreativ aktivitet

171

Kunstkalender: 12 kunstnere på års-kalender.
Kunstnere afholder selv udgifter. Evt. overskud går til foreningen

152

Egne ideer:
Medlemsmøder
Invitere kulturpersonligheder i Kulturhuset
Tur til ZOO eller Fuglepark for at tegne/male dyr/fugle

Ved Generalforsamlingen 2016 gav bestyrelsen mødedeltagerne et ark med
ideer til den kommende periode. Aktiviteterne blev prioriteret som vist i
skemaet. De to store udstillinger topper stadig.
Gode pejlemærker for bestyrelsens arbejde.
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Prioriterede aktiviteter 2016
FNYK Aktiviteter 2016
Dato

Aktivitet

12. marts

Jette Guldberg; foredrag om

kl. 15

malerier inspireret af

Kontaktperson

Beliggenhed

Jens Anton Hansen

Bøgelundens fælleshus

Jørgen Hedegaard og

Kulturhuset Den Gamle

Marianne Norrman

Biograf

spiritualitet
26.-28. marts

Forårsudstilling i Kulturhuset

10. april

Jørgen Hedegaard, foredrag og Jørgen Hedegaard

kl. 15

fotos fra ”Slentreture i

Bøgelundens Fælleshus

Fredensborg”
24. april

Jacob Cold, foredrag med

kl. 15

workshop - ”Befri din

Jens Anton Hansen

Kulturhuset Den Gamle
Biograf

kreativitet”
22. maj 2016

Slentretur i Fredensborg

Jørgen Hedegaard

Start fra stationen

22. maj

Museumsbesøg - Venskaber

Lisbeth Nylén

Nivågaard malerisamling

12. juni

Tegne-, male-, fototur

Lisbeth Nylén

Kommer senere

7. august

Tegne-, male-, fototur

Lisbeth Nylén

Evt. Ringovnen, Nivå Gl.
Teglværk

September

Lysfest på Tegners Museum

Jens Anton Hansen

Rusland

Oktober

Efterårsudstilling i Kulturhuset

Lisbeth Nylén og Marianne

Kulturhuset Den Gamle

Norrman

Biograf

20. november

Museumsbesøg – Monet –

Lisbeth Nylén

Ordrupgaard

Ud af Impressionismen

Malerisamling

Udover disse
aktiviteter
har FNYK
løbende
udstillinger
på Fredensborg
Bibliotek, Bøgelundens
Udover
disse
aktiviteter
har FNYK
løbende
udstillinger
på Fredensborg
Bibliotek,
Fælleshushus, Benediktehjemmet og i Kulturhusets underetage, hvor kunstnere fra FNYK på
skift udstiller billedkunst.
Bøgelundens
Fælleshus, Benediktehjemmet og i Kulturhusets underetage, hvor
kunstnere fra FNYK på skift udstiller billedkunst.
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Tjek www.fnyk.dk
I denne tid er vi ved at oprette en kalender, hvor alle aktiviteter bliver
samlet for at give overblik.
Omtale af arrangementer vi blive sendt til medlemmer på mail ligesom de også
vil kunne downloades fra hjemmesiden. Men kik også på kalenderen.
Se: http://fnyk.dk/program.html
Udstillingsmuligheder: Der er efterhånden en del udstillingsmuligheder ud
over forårs- og efterårsudstillingerne. Der er stor efterspørgsel på pladser til
udstilling.
Se listen med de planlagte udstillinger: http://fnyk.dk/program.html
Velkommen på Galleri FNYK. Galleriet er sprængfyldt med fantastiske
billeder fra over 30 dygtige medlemmer.
Se: http://galleri.fnyk.dk/#!home

Den 26.-28. marts, kl. 11-16 alle dage.

Jørgen Hedegaard
jh@artmind.nu
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Her er bestyrelsen:

Formand
Jørgen Hedegaard
tlf. 21 72 10 89
mail: jh@artmind.nu
Næstformand
Marianne Norrman
tlf. 29 28 95 07
mail: mariannenorr@hotmail.com
Kasserer
Elsebeth Holm Kristensen
tlf. 27 31 27 75
mail: elsebeth@rocketmail.com
(Indmeldelse i Fredensborg Ny Kunstforening og
ændring af medlemsoplysninger m.v.)
Lisbeth Nylen
tlf. 30 22 43 53
mail: lisbethnylen@hotmail.com
Jens Anton Hansen
tlf. 40 98 26 67
mail: jah.fredensborg@gmail.com
Ann Rainer Frederiksen
tlf. 40 51 30 04
mail: annfrederiksen@yahoo.dk
Jens Christian Jensen
tlf. 48 48 85 75 og 26 74 10 46
mail: j.christian@get2net.dk
1. suppleant
Anette Kold
tlf. 49 19 19 83
mail: akol@stofanet.dk
2. suppleant
Inge Benn Thomsen
tlf. 29 73 69 61
mail: ingebennthomsen@gmail.com
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