
Beretning på generalforsamling 16.9. 2021 i KunstVærket med 60 deltagere. 
Efter generalforsamling var der spisning og auktion over indkøbt kunst for 
40.000 kroner. 
Den ordinære generalforsamlig skulle have været afholdt i marts 2021, men 
det kunne ikke lade sig gøre på grund af corona. 
 
Bestyrelsens beretning  
v/Formanden Jørgen Søes Hejlsvig: 
Kunst og Corona rimer ikke på hinanden, så vi måtte aflyse mange udstillinger, 
ligesom vi heller ikke kunne benytte andre traditionelle kulturtilbud. 
Vi begyndte at hungre efter kunst og kultur, som i øvrigt ikke er synonymer. 
En sportskamp er kultur, en opera, et teaterstykke og en kunstudstilling, er 
både kunst og kultur. I Odder Kunst beskæftiger vi os både med kunst og 
kultur. Pr. 12 september har vi 218 medlemmer. Vi har næsten indhentet 
sidste års medlemstal på 240 medlemmer efter corona-forstyrrelsen.  
De sidste par måneder har vi fået mange nye medlemmer 

 

Aktiviteter  
24. juli havde vi en særdeles vellykket kunstudflugt til Tunø i pragtfuldt 
sommervejr. Stor tak til Peder og Kurt, som stod for turen, som gav 40 
medlemmer en uforglemmelig oplevelse i strålende solskin med rundtur på 
Tunø. 
 

JUBILÆUMSÅR: 
Vi har som nævnt i år 50 års jubilæum, idet Odder Kunstforening blev oprettet i 
november 1971 med Hans Jegindø som første formand.  
I 2008 oprettedes Odder Kunstsamling med Jon Bahl som formand.  
I 2015 foreslog Jørgen Søes Hejlsvig (som medlem af begge bestyrelser), at de 
to kunstforeninger fusionerede, og det skete med virkning fra 31. maj 2016.  
Nu kunne Tordenskjolds soldater arbejde endnu tættere sammen til glæde for 
medlemmerne. Og det har været en succes.  
 
 

Scherfig Maleriet 
5. juli 2019 overtog Odder Kunst ejerskabet til Hans Scherfigs store maleri, 
”Orfeus spiller for dyrene”. I år fik Museum Brandts i Odense lov til at låne det. 
Udstillingen med 80 Scherfig-værker slutter 19. september, og så vender 
værket (vurderet til 300.000 kroner) tilbage til rådhuset. 
 
Følg os på Facebook, det gør knap 600 kunstinteresserede regelmæssigt. 
Følg os på hjemmesiden odderkunst.dk  
 



En stor og varm tak til alle foreningens frivillige, vagter og udvalg. Vi kan i 
øvrigt godt bruge endnu flere frivillige. 
 
 

En meget stor og varm tak til bestyrelse, suppleanter og webmaster for et 
godt, effektivt, og til tider hårdt arbejde. Også tak til revisorerne. 
 
Så længe arbejdet bærer lønnen i sig selv og medlemmerne kvitterer positivt 
for det, så klør vi på. Det skal være sjovt at arbejde for Odder Kunst forening & 
samling, og det synes vi i bestyrelsen, at det er.  
Stor tak til VitaPark/Odder Kommune for lån af de supergode lokaler. jsh 
 


