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Beretning 2021/2022 – 56. sæson (1.9.21 til 
31.8.22) 
ved generalforsamlingen 22. 9. 2022 i Korsør 
Kulturhus. 
 
Velkommen til alle, som har haft mulighed for at 
afsætte tid til at komme til generalforsamling i aften 
og være med til at gøre status og finde den 
fremtidige retning for bestyrelsens arbejde. 
 
Udstillingerne. 
  Sæson 2021-22 startede i Korsør Kulturhus midt i 
september med en god grafiker Poul Erik Nielsen. 
Han bor i Fårevejle, er autodidakt og medlem af BKF 
samt med i Huset i Asnæs, et godt udstillingssted. 
Kunstforeningen købte til samlingen en grafisk serie 
”Generation X”. Kunstneren viste rundt på 
udstillingen.  –  
  Sidst i oktober  kom der en anden kunstner fra 
Odsherred og Huset i Asnæs, den norsk fødte maler 
Dag Aronson, som viste sine karakteristiske 
malerier, som kunstforeningen købte et af. Til vores 
samling, da der desværre heller ikke på denne 
udstilling var salg til gæster. -  
  Det er nødvendigt, at kunstnerne sikres salg eller 
modtager leje for udlån af værker til en udstilling. 
  Bestyrelsen syntes, at værker i ramme lige til at 
hænge op måtte være en god udstilling i 
julemåneden. Der var mange forskellige kunstnere 
såvel værker af tidligere udstillere som 
medlemsgave kunstnere og andre. Der var ikke stor 
omsætning, formentlig også med Corona 
pandemiens opblussen som en årsag. Udstillingen 
blev hængende til hen i januar,  -  
  Den 18. januar åbnede en ophængning med gode 
grafiske værker fra vores samling, som er en del af 
en anonym gave på ca. 150 grafiske værker. Det var 
kunstnerne Vibeke Mencke Nielsen med 18 værker 
og den noget yngre afdøde Jan Nielsen med 11 
værker. Sidste udstillingsdag var 27. februar.  Den 7. 
februar indbød vi til et causeri om kunstnerne med  
Ole Seyffart Sørensen, foreningens æresmedlem og 
første formand, med en 5-10 deltagere . - 
  Allerede den 4. februar havde foreningen en 
velbesøgt  fernisering foretaget af borgmester Knud 
Vincent i Magasinbygningen på Fæstningen på en 
retrospektiv udstilling  samt nye værker fra Susanne 
Theas atelier. Det var den lokalt boende kunstners 
25-års kunstnerjubilæum. Som fejredes i hele 
perioden, hvor udstillingen æ1 
 
 
 
 
 

ndredes løbende, og Susanne var til stede alle dage 
og stod for  at holde åbent. Den 13. marts var bl.a. 
kunstforeningens medlemmer indbudt til en 
koncert  (jazz/blues) med musikerne Uffe Steen og 
Peter Just.  
 Lørdag den 5. marts holdt vi fernisering vores 
medlemsgavekunstner fra 2015 med Nis Schmidt til 
stede og 30  nye store malerier og  7 lidt mindre i 
anledning af hans 90 år lidt tidligere på året. Der var 
knap 10 gæster med til fejringen og den gode snak 
om værkerne  med kunstneren. –  
  Palle Rud Christoffersen, en god grafiker med 
udgangspunkt i Nykøbing Falster og medlem af 
Danske Grafikere og Grafisk Værksted i Næstved. 
Han er fast på Masnedøudstillingen hver sommer. 
Kunstneren kunne mødes den 20. maj på 
udstillingen , hvor der kom 10-15 gæster til en 
interessant snak om de 46 værker. - 
  Sommerudstilling nr. 24 med 7 kunstnere havde 
fernisering den 1. juli i Magasinbygningen på 
Fæstningen med godt besøg, 913 gæster kom forbi 
de mere end 65 værker af Jane Morten, John Würtz, 
Lillian Neergaard, Jesper Neergaard, Nelly Gaskin, 
Susanne Thea og Kirsten Ernst, som igen fik mod på 
at være med udstillingen. Der var et rimeligt salg, 
dog ikke for de fleste af kunstnerne. Udstillingen 
varede 25 dage med åbent alle ugedage. Den 
sluttede 24. juli.  Det lykkedes heldigvis at få passet 
udstillingen ved kunstnernes og 
bestyrelsesmedlemmernes hjælp. – 
   I hele juli måned havde vi en fin udstilling på 
Korsør Bibliotek, ”Små formater” med 25 forskellige 
kunstnere fra foreningens samling.  – 
   Vi har fra 15, august igen af malerens svigerdatter 
fået stillet værker til rådighed af maleren Ib Orla-
Jensen (1915-89). Det er landskabsmalerier, de fleste 
fra Bisserup-egnen. Det er gode værker, som er til 
salg for rimelige priser. Udstillingen forlænges da en 
planlagt udstilling  med Troels Triers værker er 
udsat indtil videre. En udstilling som også var 
planlagt i forbindelse med arrangement i 
kulturhuset med Kaare Norges malerier måtte 
desværre aflyses tidligere på sæsonen. 
 
   Det er i sæsonen 21/22 fra september 2021 til 
udgangen af august 2022 lykkedes at gennemføre  
11 udstillinger. De 8 i Korsør Kulturhus, 2 udstillinger 
på Korsør Fæstning i Magasinbygningen og 1 på 
Korsør Bibliotek. Der er tillige en mindre 
udstilling/udlån hos et par virksomhedsmed-
lemmer med få værker  af Majken á Grømma hos 
Spar Nord, Korsør afd. Ligesom der er udlånt og 
ophængt et stort maleri af Vivian Rose, Strandliv, 
hos Helms Skole.  Samlet set er der på udstillingerne 
vist rigtig mange værker af et stort antal forskellige 
anerkendte kunstnere i årets løb. Bestyrelsen vil 



 

    

udtrykke en stor tak til alle udstillingssteder og 
involverede personer mange gange.- 
  Bestyrelsen håber at udstillingerne ses af et stort 
publikum der hvor de er såvel for oplevelse og 
indtrykket som måske for at få inspiration til egen 
kunstudøvelse. 
Medlemsgaven.   
Årets medlemsgave 2021 for sæson 2021-2022 er 
udført af kunstneren Majken á Grømma  (1956-
2016) der var et oplag af 10 forskellige tryk til 
rådighed fra kunstnerens søn Michael. De var 
beklageligvis ikke signerede, derfor billige; men 
absolut gode litografier i farver i en serie på 6, hvor 
motivet vist er Færøerne og en serie på 4, hvor det 
ser mere dansk ud. Der var desværre nogle tryk, 
som var mere populære end andre; men der er 
stadig flere at vælge mellem ligesom der i ”salgs-
mappen” stadig er hele serier til salg. 
  Virksomhedsmedlemmerne har modtaget et 
litografi i ramme samt et løst litografi af Claus 
Bojesen og nogle kunstkort. Der er stadig mulighed 
for at vælge gaven ved aftale med formanden i løbet 
af september eller når vi mødes. 
  På baggrund af en drøftelse i bestyrelsen har der 
været udsendt spørgsmål om medlemsgaven stadig 
skal være en hovedhjørnesten i foreningen med en 
mindre kunstgave til hvert medlem for betalt 
kontingent - eller om vi skal fungere som de fleste 
andre kunstforeninger med udtrækning af større og 
mindre kunstting købt især som garantikøb på 
foreningens udstillinger for beløbet. Det er 
vanskeligt at bruge besvarelserne, som ikke gav et  
entydigt svar på spørgsmålene. Hvorfor bestyrelsen 
fortsat vil drøfte alternative muligheder for og med 
medlemmerne. 
 
Samlingen. 
Foreningen er passivt medlem af flere kunstnersam-
menslutninger og andre relevante foreninger, hvor 
vi prøver at synliggøre Korsør Kunstforening. 
  Samlingen af kunst er som vanlig også i år forøget 
med udsendelser fra Den Danske Radeerforening. Vi 
har i sæsonen hele 4 gange skulle foretage 
garantikøb på vores udstillinger.  Der er flere værker 
i samlingen fra sådanne garantikøb, som vi gerne vil 
sælge til vores kostpris. 
 
Information om aktiviteterne 
Der er udsendt 10 medlemsbreve i sæsonens løb. 
Hjemmesiden korsørkunst.dk er ajourført løbende 
sammen med vores Facebook, som bringer 
nyhederne hurtigst. Ligesom vi forsøger at få dem 
spredt ved at dele opslag på Facebook og opslå 
forskellige platforme som Kultunaut, Local Alex og 
på elektroniske opslagstavler på biblioteker, 
sportshaller og på det seneste på skærme på 
byernes indfaldsveje samt ved annoncering i 

Sjællandske og/eller Ugeavisen i vores område i det 
omfang økonomien tillader.  Heldigvis bringes vort 
pressemateriale også i vidt omfang in dagblad og 
ugeavis samt i oversigter med begivenheder.  
  Der ophænges plakater flere steder i Korsør-
Skælskør området, så hvis du mener der mangler en 
plakat et sted hører bestyrelsen gerne om det. 
Plakaterne udsendes som regel også med 
medlemsbrevene elektronisk. 
Vi opfordrer alle medlemmer til at videredele vort 
elektroniske materiale. 
 
Økonomi m.m.  
Vi har efter ansøgning fået bevilget 35.000 kr. i 
2022 og   det samme beløb var bevilget for 2021 fra 
Kultur- og Fritidsudvalget. Vi har med tak modtaget 
beløbene.  
  Det øvrige grundlag for vores aktiviteter er først og 
fremmest opbakning fra medlemmerne hvor der er 
omkring 130 inklusive de 10 virksomhedsmedlem-
mer / sponsorer med særlig service.  
  Budgettet for sæsonen er blevet opfyldt. – Vi må i 
bestyrelsen erkende, at uden det kommunale tilskud 
og gerne en forøgelse heraf kan vi ikke opretholde det 
tidligere niveau med  antal og aktualitet i 
udstillingsaktiviteten.  
  Bestyrelsen består i øjeblikket af 6 personer 
selvom vedtægterne giver mulighed for op til 8 
personer. Vi har ikke p.t. fundet det nødvendigt at 
indkalde suppleanten så længe vi har en god hjælp 
til det praktiske i et af vores medlemmer, som er 
uundværlig til det praktiske arbejde omkring 
ophængning og nedtagning af udstillingerne.  
 
Fremtiden. 
Bestyrelsen vil forsøge at fastholde kvaliteten i 
udstillingerne, hvilket kan blive vanskeligt hvis ikke 
der bliver en forøgelse på et eller flere af disse 
områder: offentligt tilskud , flere medlemmer bl.a. 
sponsorer, garantikøb fra kommunens kunstudlån 
eller private.  Det er vigtigt, at kunstforeningen 
fortsat får tilskud for at kunne afholde udstillinger 
  Kunstforeningen er parat til at etablere et 
samarbejde om udstilling med kunstnere og om 
værker, som skal anskaffes til kommunens 
udlånssamling.  
  Det vil være interessant at få medlemmers ønsker 
til personlige indkøb af værker af professionelle 
kunstnere, som de er interesserede i at anskaffe. Det 
vil være en god basis for en udstilling og kan sikre et 
garantikøb. 
  Vi vil forsat søge tilskud til vores aktiviteter hos 
Slagelse Kommunes Kulturudvalg, Vi håber 
udvalgets medlemmer er åbne overfor udviklingen 
og at de fortsat også vil satse på Korsør 
Kunstforening. 



 

    

. Medlemsgavekunstneren for 2022 (sæson 
2022/2023) er forskellige signerede grafiske tryk 
med forskellige motiver udført direkte til 
foreningens medlemmer af Palle Rud Christoffersen, 
som vi netop i denne sæson har stiftet bekendtskab 
med i lidt større formater af tegning, collage og 
grafik.  
 
Medlemmerne skal fortsat informeres om vores 
aktiviteter via e-mail, hjemmeside og Facebook. Vi 
leverer nogle få pr. post. Information udsendes til 
pressen og lignende. 
Bestyrelsen vil forsøge at få flere medlemmer blandt 
enkeltpersoner, virksomheder og institutioner. 
Bestyrelsen vil samarbejde med de øvrige aktører i 
Slagelse Kommune især på kulturområdet bl.a. 
kunstforeninger og udstillingssteder. Vi vil arbejde 
for udstillinger og udsmykning i det offentlige rum 
på professionelt kunstnerisk niveau til gavn for hele 
kommunen. 
  Der skal her som sædvanligt lyde en hjertelig tak til 
alle, såvel bestyrelse som andre hjælpere især Sven 
med at få det hele til at lykkes. Alle har igen i år hver 
især ydet en god indsats for at få aktiviteterne 
afviklet på bedste måde. 
Vi glæder os fortsat over Kongegaardens 
professionelle aktiviteter. I kunstforeningen vil vi 
fortsætte de kunstneriske aktiviteter, som vi kan 
skabe økonomi til og få fritid og personer til at 
gennemføre.  
 
4/9 - 2021 På bestyrelsens vegne - Finn Mikkelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAK for støtte 
til alle vores omkring 130 medlemmer, i sæson 
2021-2022: Helms Skole - FGU Syd- og Vestsjælland 
- Dagcenter Teglværksparken - Korsør 
Tandlægeklinik - Korsør Ligkistemagasin - Korsør 
Erhvervsforening - Glascom A/S - Spar Nord, Korsør 
Afdeling – CH-BYG A/S 
 
 
 
 
Bestyrelsen 2021-2022: 
Formand: Finn Mikkelsen – Mobil: 2145 6336 - E-
mail: fmik@korsoerkunst.dk – Alhøjvænget 31, 420 
Korsør. 
Næstformand: Jens Sejr Jensen – Mobil: 3027 6835 
Kasserer: Birger Lykke – Mobil: 93954743 – E-mail: 
birger@bjerringfelt.dk - Sekretær: Anne-Marie 
Aarre – Øvrige i bestyrelsen: Grete Dommerby og 
Tove Madsen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


