At planlægge ugens dage kan ha’ sine kvaler
når hver dag skal ha’ sine egne ritualer.
Én ting står fast
og der er jeg fantast:
Hver torsdag er jeg Onsdagsmaler!

Referat af generalforsamlingen i Onsdagsmalerne april 2012.
Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Formanden påtog sig dirigentrollen
2. Formandens beretning:

Årsberetning Onsdagsmalerne 2011
medlemmer
Vi er for tiden 38 medlemmer i Onsdagsmalerne, og hvert eneste år stiger gennemsnitsalderen. Det
er ingen hemmelighed i alle foreninger, at der mangler yngre kræfter af begge køn, og det gør da
også i vores forening. Hvis du kender nogen, som du synes vil passe ind hos os, så sig til. Det gør
heller ikke noget, hvis de kunne tænke sig at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Det er ikke fordi der er
aktuelle planer om skifte, men jeg kan ikke se mig selv i endnu en 10 års periode.
Året der gik
29. maj 2011
Vores sommerudflugt med Claus Helweg Ovesen gik til Odsherred, hvor vi besøgte
Odsherredsmalernes inspirationssteder. Det var som sædvanligt hyggeligt og instruktivt. Vi spiste
frokost hos Magaretha Andresen i Rørevig i hendes dejlige (sommer)hus. Vi besøget også huset i
Asnæs og så moderne Odsherredsmalere.
august-oktober 2011.
9 Onsdagsmalere udstillede i Fjordcenter Jyllinge. Temaet var Fugle. Det er et godt lille
udstillingssted, men der kommer ikke ret mange mennesker. I forbindelse med at Roskilde Museum,
der står for driften, skal spare bliver det Lokalhistoriske Arkiv flyttet til det lokale bibliotek, de
historiske samlinger kommer nok til andre lokaler og bygningerne formentlig solgt. Dette kaldes
udvikling, og betyder, at vi ikke længere kan benytte stedet som udstillingsområde. Men det var
godt, så længe det varede.
17.-29. september
I forbindelse med Onsdagsmalernes 30 års jubilæum havde vi fået Farver Hammers Gård samtidigt
med at Projektet Kunsten i Højsædet. I bestyrelsen valgte vi at udstillingen skulle være åben for
alle vores medlemmer. 21 Onsdagsmalere udstillede. Som sædvanlig ved det en broget og energisk
udstilling. Der blev forsøgt at lave noget lokal-tv, men det vides ikke hvad kom ud af det.
23. september 2011
var vi på tur i Roskilde og Sct.Jørgensbjerg med Claus Helweg Ovesen i L.A. Rings motivverden.
Som sædvanligt hyggeligt og lærerigt.
torsdag 13. oktober 2011
besøg hos Farvehandler Kim Becker i Ringstedgade. Vi hørte om farveres kvalitet, pigmenter og
nye produkter og havde lejlighed til at handle til nedsatte priser. Husk at du skal oplyse at du er
med i Onsdagsmalerne, så får du en rabat. 20% er værd at tage med.
Tirsdag 1.november 2011
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Croquis på Kildegården. Anne Frese havde igen taget initiativ til at tegne, men kun et par stykker
fra Onsdagsmalerne benytter sig af tilbuddet.
Onsdag d. 16. november 2011
en planlagt besøg på Arken hos Andy Warhol, Basquiat og Damien Hirst måtte aflyses, der var 4
tilmeldte.
Torsdag d. 8.december 2011
Årets julefrokost blev afviklet traditionen tro med medbragte retter og i udsøgt selskab. Den var
som sædvanlig hyggelig og gav anledning til en masse social snak. Der var et par og tyve
deltagere.
29. januar 2012
var vi i Botanisk Have med Kirsten Madsen som instruktør. Vi tegnede og malede på inspirationen i
Palmehuset og senere kom vi lidt ind bag kulisserne i de andre drivhuse og så mange inspirerende
og underlige vækster. Tak til Kirsten og hendes mand for arrangementet.
25. februar 2012
Udfordringer på Musicon. Erik Schwartzbart var instruktør. 10 medlemmer, intensiv arbejde.
Selvom oplægget kiksede, så kom der et godt resultat ud af det. Vi var enige om at gentage det en
anden dag. Men den dag, der var aftalt med Erik, kunne ikke ikke mønstre tilstrækkeligt mange til,
at det kunne gennemføres.
søndag d. 18.marts 2012
Besøget i Botanisk Have var en succes, som blev fulgt op søndag d. 18. marts. På
Østervangsskolen i billedkunstlokalet var Kirsten instruktør, og det var en meget god dag. Det var
en fin model for, hvordan jeg synes at vores aktiviteter skal forme sig. Jeg vil dog gerne have større
tilslutning.
16.-29. marts 2012 udstillede Sanne Andersen, Lilli Pedersen, Lise Dybro og Sten Jespersen i
Farver Hammers Gård i Roskilde. Det var en spændende udstilling, hvor 4 meget forskellige
udtryksmåder blev sat op i mod hinanden. Ved den interne fernisering var der lejlighed til at spørge
ind til arbejdsmetode, inspiration mm. Sten havde rigtigt udnyttet vinduerne, det var til at se, at
manden har dekoratørerfaring. Salget var ikke det største, men det gælder vist alle steder. Der er
ikke de samme penge til vores produkter som der var tidligere.
Sanne Andersen og Sten Asbirk har taget initiativ til en ny Stændertorvsudstilling i september
måned.
Lørdag d. 12 maj 2012
skal vi på udflugt til det nordsjællandske til LO-Højskolen og Rusland med Claus Helweg Ovesen.
Husk tilmelding til Sten Asbirk.
Meningsmåling
Jeg forsøgte at lave en meningsmåling på hvor meget og hvad vi i vor forening skal arrangere og
programsætte i forhold hvor mange der aktivt ville komme til arrangementer. Det kom der ikke
noget klart billede ud af. Det kunne også være, at spørgsmålene skulle have været formuleret
anderledes. Og i bestyrelsen vil vi så fortsætte med at fægte os lidt frem i blinde. Alligevel vil vi
gerne have tilkendegivelser om, hvad medlemmerne ønsker der skal arrangeres. Her er
generalforsamlingen et godt sted at snakke. Vi vil gerne have ideer fra jer. Aksel har til bestyrelsen
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fremsendt et hel katalog af ideer, som han kunne tænke sig. Det vil være godt, hvis andre vil gøre
ligeså. Man kan drive en forening, men man kan også lytte.
I bestyrelsen vil vi gerne have klare forslag og opbakninger til arrangementerne, ellers er det som
at træde vande, man kommer ikke rigtigt nogen steder hen.
Hjemmesiden
Vi har ikke -7-9-13- på det seneste været udsatte for hackerangreb og vi har heller ikke været inde
og lave noget grundlæggende om. Det koster ca 500 kr i timen at åbne og omarbejde de
grundlæggende strukturer på hjemmesiden, og det har vi ikke skønnet at det var nødvendigt endnu.
Det må vente og måske skal siden designes helt forfra. Inden vi skal gøre det, så skal vi blandt
medlemmerne have en snak om hvad der kunne tænkes at lave om på ud fra de erfaringer, som vi
har høstet. Og hvad skal en opdateret side kunne i forhold til de erfaringer som vi har haft.
Opdateringer på hjemmesiden sker stadig gennem mig. I kan maile ny tekst og billeder, eller I kan
bede mig om at fotografere.
- dette var formandsberetningen, og under fremlæggelsen var der en god snak om indholdet. Dette
mundede ud i en række konkrete initiativer, se senere i referatet.
3. Kasseren aflagde beretning. Regnskabet blev godkendt.
4. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen
5. Bestyrelsen blev genvalgt . Nyvalg: Som bilagskontrollant og revisor: Kathe Rasmussen
6. Eventuelt
Steen Jespersen blev – på baggrund af sine dekoratørerfaringer og det seneste vi har set i Farver
Hammerudstillingen - opfordret til at udtænke og foreslå en slags signatur- vinduespynt til
anvendelse når Onsdagsmalerne udstiller i Farver Hammers Gård. Det kunne måske være noget, der
kunne genbruges. Det kunne måske også være noget, der kunne bruges ved
Stændertorvsudstillingen. Eventuelt også andre udstillinger. Onsdags-malernes logo kunne indgå.
Steen kommer med forslag til indhold og økonomi til bestyrelsen.
På hjemmesiden nøjes vi fremover med at angive størrelser og ikke priser på billederne.
Jette Drewsen efterlyste Onsdagsmalernes Gæstebog ved udstillinger. Formanden vil forsøge at
huske det, ellers må du selv minde ham om det ved kommende udstillinger.
Flere efterlyste en bedre pressedækning i lokalpressen, men hvad gør vi ved det? Formanden
modtager gerne ideer.
I jagten på nye udstillingsmuligheder blev foreslået:
Gulddyssegården: Kathe Rasmussen, Karin Frahm og Erik Poulsen skal prøve at finde en dato og
en ide/udstillingsvinkel til en Onsdagsmalerudstilling på Guldyssegården
Felix i Lejre: Her er udvalget Kathe Rasmussen og Laila Wiborg: samme opgave.
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Stændertorvet: Her er Sanne Andersen og Sten Asbirk udvalget ( jeg har ikke aftalt det med dem,
men det går jeg ud fra) og jeg regner med, at de tager stilling til om vi næste år vil gentage
udstillingen.
For alle tre udvalg gælder det, at foreningen støtter med 1000 kr. Resten af udgifterne fordeles
mellem deltagerne.
Hermed afsluttes referatet og generalforsamlingen gik over til det egentlige: DEN FORLORNE!!
Appetitten var stor, æggene var håndpillede og på grænsen til det smilende. Sherryen var parat til at
flyde i rigelige mængder. Exportøllet var kældersvalt ved ophældningen dannedes en humlemættet,
forjættende skum. Efterhånden bredte en tilfreds lavmælt og kulturel samtale sig rundt om bordet.
Kokkene blev rost i høje toner. Her manglede ingenting... og dog. Flere i min nærhed mumlede
noget om en manglende dress-code, men det må vi se på til næste år.
Det var således det blev erindret !
Niels Jørgen Rasmussen

