
Odder Kunst forening & samling 
Generalforsamlingen 17. marts 2022 / Referat jsh 

 
A.  Valg af Jesper Hjort til dirigent, som udførte hvervet til UG.  
 

B.  Bestyrelsens aktivitetsberetning fra det forgangne år. Se 
nedenfor 

 
C.  Drøftelse af bestyrelsens planer for det kommende år. Se 
nedenfor 

 
D.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Peder 
Nors: 
Kontingent: 44867,00 kroner, Udgifter: 72417,00 kroner, Årets 
overskud: 17.316,00 kroner, Bankbeholdning 31.12 2021: 
105.334,00 kroner, kunstbeholdning: 43.138,00 kroner. Aktiver i 
alt: 148.618,00 kroner. Heri er ikke indregnet værdien af Hans 
Scherfig-maleriet på rådhuset. Det er vurderet til 300.000 kroner. 

 
E.  Fastsættelse af kontingent – Uændret. 

 
F.  Behandling af indkomne forslag. Ændringsforslag til vedtægter 
fra bestyrelsen. Se nedenfor. 

 
G.  Valg. Genvalg af Hans Jegindø og Peder Nors. Genvalg af 
suppleanterne Marianne Blichfeldt og Hanne Winding. 

 
H.  Valg af Arne Søndergaard og Kurt Christensen til. De afløser 
Knud Lauritsen og Erik Kjær. Valg af Hilda Kristensen til 
revisorsuppleant. 

 
I.   Eventuelt: Drøftelse om et eventuelt initiativ over for ukrainske 
flygtninge.  

 

Beretningen: 

Odder Kunst - Generalforsamlingen 17. marts 2022 / jsh 

Bestyrelsens beretning ved formanden Jørgen Søes Hejlsvig: 



Velkommen til de mange fremmødte. Dejligt at se så opbakning. Godt 70 

deltagere. Det er rekord. 

Såvel 2020 som 2021 blev præget af coronaen, og den trækker vil stadig 
skygger. Vi fik dog i begge år mulighed for at udstille i sommerhalvåret, men 
først nu kan vi se frem til et normalt år – medmindre krigen i Ukraine udvikler 
sig yderligere og bliver til en tredje verdenskrig. Det håber vi ikke. 
Det er slemt nok allerede, desværre. 
For andet år træk måtte vi flytte den ordinære generalforsamling til efteråret. 
Det har givet kassereren ekstra besvær, og det har også givet et andet mønster 
i indkøb af kunst til auktionen. 
 
Udstillinger 2021 
Marianne Markvad:  

John Clemens og Jytte Rasmussen: 

Inger Lise Thomassen:  

Peder Nors:  

Hardy Brix, Bente Lyhne, Bodil L. Thomsen 

og Mariane Lyngsø:  

Tove Møller:  

Lene Rosenberg, Erik Boje og Lise Tuxen: 

 

Annette Gerlif 

Peter Birk og Hans Krull 

Stor jubilæumsudstilling/nordisk kunst 

(Odder Kunst 50 år): 

Udstilling med den store færøske 

kunstner,  

Tróndur Patursson i samarbejde med  

Foreningen Norden Odder. 

 

Første udstilling i 2022 – blev som vanligt – en udstilling med  

Farvecirklen. En planlagt udstilling i februar blev aflyst pga corona. 
Og årets tredje udstilling er den aktuelle med de tre Randerskunstnere,  
Kent Zahll, Tetsuko Matsuzuka Jensen og Per Kjærsgaard. 
 

 
Vi fik støtte fra Odder Kulturforening, som forvalter kunstpenge for Odder 
Kommune. I alt 250.000 kroner årligt, som går til alle former for kultur. 
Således fik vi støtte til vores 50 års jubilæumsforestilling i november. Den 
blev afviklet i sammen med foreningen Norden.  
Tak for fint samarbejde. 
Vi havde et tilsvarende succesrigt samarbejde, da Norden i Odder markerede 
sit 75 års jubilæum med udstilling af den færøske kunstner, Zacharias Heinesen.  
Vi skulle have haft en workshop med Ole Grøn som leder i forbindelse med den 
nordiske/færøske udstilling. Ole havde skaffet aftaler med lærere og tre 



skoleklasser fra Odder, Saksild og Hundslund, men vi valgte at aflyse pga. 
corona, da skolebørnene var dygtige smittespredere.  
 
Vi laver en workshop senere. Både Ole Grøn og lærerne er meget 
interesserede, og det at involvere børn og unge i kunsten er en vigtig opgave. 
Og børnene kan – meget snedigt og udspekuleret – være med til at gøre 
forældrene interesserede i kunst. Win-Win.  
 
I sommeren 2021 havde vi en velbesøgt kunsttur til Tunø, arrangeret af Peder 
Nors og Kurt Christensen. Ca. 30 deltog. Gratis færgeoverfart. 
 

Under regnskabet vil vores kasserer, Peder Nors, fortælle om et økonomisk 
godt år trods corona-chikane. Vi har langt over 200 medlemmer. Faktisk 
pralede jeg på et tidspunkt med, at vi var nået op over 250, men der er 
desværre en del af dem, der står på medlemslisten, som ikke har betalt. Vi vil 
forsøge at få dem med i klubben igen. Vi har medlemmer i fire østjyske 
kommuner og et enkelt medlem på Sjælland. 
 

De kommende aktiviteter i foreningen vil jeg fortælle om under næste punkt 
på dagsordenen. 
Også i år og sidste år har vi været økonomisk involveret i OK18’s udstilling på 
Odder Museum med et tilskud på 10.000 kroner til et omfattende katalog, der 
er gratis for vore medlemmer. Vi øgede tilskuddet, så I som medlemmer fik 
gratis adgang til udstillingen på museet. Man får meget for kontingentet i 
denne forening, det kan lade sig gøre takket være de mange trofaste 
medlemmer.  
 

Vi har fået nogle skønne donationer de seneste par år, de nyeste er et stort 
maleri af Hans Løfgren, doneret af Lis Tikiøb, samt et stort træsnit af Jane 
Muus, doneret af Edit Moeslund. Leif Mosevang donerede forrige år et stort 
maleri, og i år har samlingsudvalget købt et maleri af Mosevang, som er meget 
typisk for hans stil.  
Desuden har Ulla Langkilde har doneret to fine fotos af sin afdøde mand, 
fotograf Carsten Langkilde. 
Tusind tak til giverne. 
 

Trods coronaen har fremmødet til vore ferniseringer været ganske pænt.  
Mange udstillere holder fagligt spændende artist talks, og jeg kan varmt 
anbefale medlemmerne at deltage for på den måde kommer man tættere på 
de enkelte kunstnere og for bedre at forstå kunstens indbyggede 
hemmeligheder. Kunstforståelse kræver tid og tålmodighed. Det tog mig f.eks. 
mange år at afkode COBRA-malerne. 



 

Efter spisningen har vi auktion over værker til en samlet værdi af  
43.000 kroner. Og der er mange skønne kunstværker, jeg håber, at I har 
tegnebogen med og er klar til at byde, når næstformand Hans Jegindø gør klar  
aktion og auktion. 
 

Året sluttede – trods coronaen – traditionen tro med et julemøde for vore 
mange frivillige. I alt har vi omkring 30 frivillige, der tager vagter for os, hjælper 
med udstillinger op m.m. Den indsats er værd at påskønne. 
Så stor tak til alle vore frivillige. 
 
Tak til VitaPark / Odder Kommune for lån af disse skønne lokaler. 
 

En megastor stor tak til bestyrelse, suppleanter, webmaster (Sander Sieuwerts 
– flot hjemmeside) og revisorer, som jo også er frivillige og ulønnede med ildhu 
stor arbejdslyst.  
Tak for inspirerende og eksemplarisk samarbejde. 
 
Jørgen Søes Hejlsvig 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Bestyrelsens planer for det kommende år frem til marts 2023 
Beretning 2. del / v/ formanden:  
Odder Kunst generalforsamling 17.3. 2022    
 
P. t. 4. marts - 27.marts: Udstilling med Tetsuko Mateuzuka, Per Kjærsgaard og 
Kent Zahll 
1. april - til 24. april: Agnete Bjørneboe – med åbent i påskedagene  
29. april - til 22. maj: Marianne og Torben Rasmussen 
27. maj - til 19. juni: Lene Vidding, Kunstnergruppen Jord 
5. august - 28. august: Kunstnergruppen OK 18 
2. september - 25. september: Lise Buurgaard, Anette Bendix og Jens Chr. 
Jensen 
30. september - 23. oktober   Erik Lindberg, maler af verden 
29. oktober - l 20. november   Kunstnergruppen POKK  
25., 26. og 27. nov – 2., 3. og 4. dec. Udstilling med egne værker.  
 
Udflugts- og foredragsudvalget arbejder på at gennemføre en  
Kunstudflugt til Sønderborg, som rummer megen god kunst. 
 
Vi har også en plan om at se på Kunst på Aarhus Ø sammen med Peter Birk 



og Hans Krull 
 
Sidst på året vil vi vise nogle, måske de fleste værker fra vores egen samling.  
Vi har nu – hold godt fast – 71 kunstværker i SKATKAMMERET i kælderen. 
Inka Sigel er tovholder på samlingen, og Else Elisabeth Andersen  
har brugt megen tid og energi på at registrere samlingen. Hun er næsten 
færdig med det store arbejde. Tak for indsatsen. 
 
Tak til Hans Jegindø for det vanskelige job som auktionarius.  
 

-o- 
 

 
 
 
 
 
 


