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Skive, den 12. oktober 2021  
 

Referat af den 36. generalforsamling den 12. oktober 2021. 
 

Der var mødt 17 medlemmer op til årets generalforsamling, der blev afviklet i god ro og orden. Formanden 

(FMD), Lisbeth Luckow, bød velkommen og rettede en særlig velkomst til Kirsten Borger.  

Traditionen tro indledte vi med en sang, ”September himmel”, og gik herefter over til behandling af  
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent (DIR) 

Kurt Hedegaard Hansen blev foreslået og valgt. 

Kurt startede med at påpege, at man burde have indkaldt til generalforsamling straks efter 

genåbningen i august, da Cocid-19 restriktionerne tillod det.  

Ved at fortsætte med den siddende bestyrelse, kunne man ikke iværksætte nye eller større 

projekter, idet denne kun skulle forvalte foreningen frem til den nye bestyrelse var på plads. 

DIR tog til efterretning, at forsamlingen havde accepteret det sene tidspunkt, da der var mange ting, 

der skulle passe sammen. 

DIR kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden (FMD) 

Året 2020-21 blev et helt andet år end forventet. Det blev præget af aflysninger, men også gode 

aktiviteter, da vi endelig kunne mødes igen. 

I efteråret 2020 lykkedes det at gennemføre et malerkursus med Poul Erik Nielsen i samarbejde med 

AOF og maleraftenerne blev startet op igen. 

I foråret 2021 blev der også gennemført et kursus i Fiberbeton, igen med Poul Erik Nielsen som 

lærer. Den 8.oktober startede så endnu et hold op med akrylmaling, alt sammen i samarbejde med 

AOF. 

Lørdag den 12. juni 2021 deltog Fokus i Kulturugen med et aktivitetstilbud – Mal din egen  

kunstcirkel. Vi var placeret centralt ved Skive Kirker, og stod klar til at sætte publikum i gang med at 

male og det blev en succes, så selv om vejrliget ind imellem drillede lidt med blæst, så varmede 

solen os alle. Vi havde en ambition om, at få lavet et fælles billede på 2x2 meter.  

Vi har ikke tal på hvor mange interesserede, der besøgte os, men ca. 40 borgere blev inspireret til at 

blive en del af det store fællesværk, over temaet - Mal din egen Kunstcirkel. VI fik færdiggjort den 

ene halvdel af værket og startet godt på den anden del, som vi håber kan blive hængt op i Perron - 

Perron. 

I 2020 gik vores årlige udflugt til HEART, Herning Museum of Contemporary Art og Skulpturparken. 

Et spændende besøg, hvor vi fik en god indføring i såvel Allan Ottes fabelagtige univers men også et 

kik ind i Damgaards samling. Efter kaffen tog vi en tur rundt i Birk, den hvide by. Den rummer ud 

over flere museer og udstillinger, installationer og De Geometriske Haver også Skulpturparken. 

             På turen hjem lagde vi turen forbi familiens private hjem, hvor en statue af den ”væltede” Lenin  

            prydede indkørslen.  

Kunstnergruppen Fokus 
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          Dette års udflugt gik til Aars Kunstmuseum. Vi blev budt velkommen af formanden, Gitte, der   
           indledte med at fortælle om museet og Aars og dets tilknytning til Per Kirkeby. Hun stod også for den  
           guidede tur i udstillingen "Frejas Sal" med keramik og maleri af Birgitte Støvring og Camilla Thorup.  
           Det var spændende at se, hvordan de to kunstnere i deres udtryk fik en harmoni frem gennem de      
           udstillede værker, hvor gudinden Freja vises som den dynamiske og modsætningsfyldte kvindefigur  
           samt de tvetydige katte, der var et gennemgående tema. Gitte tog os med på en byvandring til  
           Gymnasiet, Musikhuset ALFA og vi fortsatte frem til MUREN på Kimbrertorvet. På denne måde  
           stiftede vi bekendtskab med Per Kirkebys arkitektur, skulpturer og maleri. 
           På vej til kaffen kom vi også forbi BRØNDEN af Kirsten Ortved. En spændende tur. 

Der blev ikke afholdt weekend malekursus i 2021, men vi planlægger på at afholde kursus den 4-5. 

marts 2022 med Felix Pedersen som gæstelærer. Det bliver igen på Læreruddannelsen og nærmere 

vil tilgå. 

”Kunst for Alle” i januar blev aflyst, men det bliver gennemført i weekenden den 28-30. januar 2022 i 

KCS. Vi vil deltage med en fællesstand, hvis der er interesse herfor. 

FMD opfordrede alle til at komme med gode idéer til nye aktiviteter. 

Else Søndergaard, mangeårigt medlem og tidligere medlem af bestyrelsen var stille sovet ind og der 

blev udtrykt et ”Ære være Elses minde” af formanden og vore tanker gik til de efterladte. 

FMD orienterede kort om Perron-Perron og at der nu var oprettet som en forening med en 

bestyrelse på 7 personer, der nu skulle i arbejdstøjet. 

FMD introducerede aftenens taler, multikunstneren Kirsten Borger, der ville fortælle om sin kunst. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt med akklamation. 
 

3. Regnskab ved kassereren 

Revisor Tove Andreasen fremlagde i Hanne Thisteds fravær det reviderede regnskab, og nævnte, at 

vi nu var på vej fremad i medlemstal efter en nedgang i 2020. 

Regnskabet blev godkendt med akklamation. 
 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 200,- årligt.  

Niels Mølle vil egentligt have foreslået et øget kontingent, men aht. konsolidering af foreningen, 

burde det nok vente.  

Ellen Bye Jensen, nævnte at FUR Kunst kører fint med et kontingent på kr. 150. 

Uændret kontingent blev godkendt. 
 

5. Forslag fra medlemmer sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen 

Ingen 
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

- Lisbeth Luckow og Marianne Thomsen blev begge genvalgt.  

- Tove Lois Andreasen blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Hanne Thisted, der ønskede at stoppe. 
 

7. Valg af suppleanter 

Charlotte Kjær blev valgt som 1. suppleant. 

Jette Bach blev genvalgt som 2. suppleant. 
 

8. Valg af revisor 

Gunhild Ramsdahl blev valgt til revisor i stedet for Tove Andreasen. 
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9. Eventuelt 

Niels Mølle fortalte, at han altid havde haft trang til at skabe ting og fortalte om hans inspiration 

gennem synet og lyset, hvor synet for ham var den vigtigste sans. Senest havde ved fældning af en 

stor troldhassel i haven pludselig set den ene skulptur efter den anden dukke frem og han ville 

derfor gerne invitere Fokus på en inspirationstur i hans atelier i foråret, som en ”Idé dag”. 

Dette blev modtaget med stor glæde. 

Ellen Bye Jensen nævnte sin store glæde over, at Perron-Perron nu endelig så ud til at blive en 

realitet og nævnte, at hun stillede op til kommune valget med særlig lyst til at arbejde med det 

kulturelle. Hun omtalte det store kunstneriske engagement, der var at finde i kommunen og 

glædede sig over, at der blev plads til nye steder, som f.eks. det nye udstillingssted i Grønning. 

Hun vil arbejde for, at det er Skive Kommune, der lejer Stationen af DSB og så stiller den til rådighed 

for Perron-Perron og sluttede med at opfordre til endnu mere samarbejde de forskellige foreninger 

imellem. 

Herefter udspandt der sig en debat omkring den mulige realisering af Perron-Perron, det fik DIR til at 

afbryde denne, idet han henviste til, at vi ikke skulle drøfte en anden forenings liv på Fokus 

generalforsamling. 

Marianne Thomsen foreslog, at man som en fyraftenstur kunne besøge Niels Mølle. 

Tove Andreasen foreslog en malerdag på Fur og Ellen Bye kvitterede med et løfte om at hjælpe til 

med dette. 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under afviklingen og gav ordet tilbage til FMD. 

FMD sluttede med at takke Kurt for en god og myndig ledelse af generalforsamlingen samt takkede 

for de mange gode input. 
 

Herefter blev aftenens foredragsholder, kunstneren Kirsten Borger, introduceret og hun der fortalte 

levende om sin passion for sin passion for teatret, kustumeskaber, troldemager og sit kunstneriske 

virke. Kirsten startede med en lille video omkring hendes liv og levned og der gav en god 

introduktion til hendes åbenhjertige beretning om et liv i mange forskellige retninger, men altid med 

kunsten som følgesvend. Hendes liv var også præget af en ukuelig iværksætter ånd og det gav 

genlyd gennem hendes produktion, der bredte sig over tryk, maleri, dukkemager, syerske, kostume 

designer, troldeskaber, forfatter og skuespiller. En spændende og farverig fortælling, der kun kunne 

give alle lyst og inspiration til at komme i gang med at virke igen. 

FMD takke for det meget spændende foredrag, og overrakte Kirsten en lille gave som tak for at finde 

tid til at komme og fortælle for foreningen. 
  
Foreningen bød herefter på kaffebord og en dejlig aften kunne afsluttes med kringle og kage. 
 

For referatet    Dirigent 

 

 
Preben Sloht             Kurt Hedegaard Hansen 


