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                                               www.korsoerkunst.dk                          

– stiftet 10.10.1966 – 
 
Beretning 2019/ 2020 – 54. sæson (1.9.19 til 31.8.20) 
ved generalforsamlingen 22. 9. 2019 i Korsør Kulturhus. 
 
Hjertelig velkommen til generalforsamling efter en 
omtumlet sæson i Corona pandemiens påvirkning. Vi er 
for 2. gang samlet i Korsør Kulturhus, hvor vi har afholdt 
de fleste af vore aktiviteter i det forløbne år og skal altså 
igen gøre status over det gennemførte og drøfte ideer til 
fremtiden. 
 
Udstillingerne. 
Sæsonen startede i september 2019 med den planlagte 
udstilling for oktober fra SDK (Sammenslutningen af 
Danske Kunstforeninger) "Blandt andet" - grafisk 
værksted, Næstved med 35 værker af 12 kunstnere - 
Rene Tancula, Finn Andersen, Susanne Mark, Pascale 
Perge, Torben Lundsted, Anne Gudrun Sejersen, Jo Møller, 
Anita Viola Nielsen, Till Junkel, Günther Blendinger, Palle 
Rud Christoffersen, Lars Holbroe. 
I oktober var der Danmarkspremiere på en 
vandreudstilling ”Relasjoner” (stavet på norsk)  fra SDK 
med 36 værker af to norske kunstnere  Carl Martin 
Hansen og Kwestan Jamal fra Bergen. De er født i 
Danmark henholdsvis Kurdistan. Udstillingen kunne på 
trods af en god tidsmargin ikke nå frem, som planlagt.  
I november og frem til jul valgte vi at vise Originale 
værker og grafik fra samlingen. Det var 42 værker, der 
var indkøbt som garantikøb fra vore udstillere samt 
værker fra ”salgsmappen” bl.a. præsenteredes også to 
flotte grafiske serier i alt 10 usignerede tryk af Majken á 
Grømma, som ikke tidligere var vist på udstillingen med 
kunstnerens efterladte værker hos os i maj 2019, 
2020 startede med en præsentation af 30 værker fra 
samlingen med grafik fra 3 medlemsgavekunstnere samt 
en mulig. Det endte med 31 værker fordelt med 9 værker 
af Hans Ludvig Larsen (1969 og 2006), 11 værker af 
Frank Rosen  (2000), 8 værker af Tróndur Patursson 
(2007) samt 3 værker af Claus Bojesen (2020). 
Udstillingen vistes indtil midt i februar. 
Så kunne vi efter starten i Roskilde præsentere et første 
stop på en vandreudstilling fra SDK af landskabsmalerier 
udført af Søren Martinsen, som bor på Glumsøegnen og 
har atelier i Næstved. Det var 42 værker især maleri med 
spændende gengivelser i utraditionelle vinkler. 
Udstillingen havde fernisering den 29. marts og blev 
hængende på grund af Corona pandemien helt frem til 
den 25. juni, hvor der dog i lang tid ikke var adgang for 
publikum. 
Udstillingen i april med 17 malerier af Hans Tyrrestrup i 
tilknytning til FN’s 17 verdensmål med foredrag og 
elevmateriale blev aflyst ligesom udstillingen i maj med 
Ib Orla-Jensen, en afdød maler fra Næstved egnen. 
Sommerudstillingen, blev også sprunget over i 2020. Den 
måtte aflyses pga. samfundssituationen i juni. 
Da samfundet igen åbnede, valgte bestyrelsen, at 
ophænge endnu et udpluk fra samlingen i juli med 33 
litografier af 11 kunstnere udgivet af Brøndums Forlag i 

samarbejde med SID som illustrationer til en kogebog af 
Søren Gericke. Det var Jens Birkemose – Henrik Have –
Pernille Kløvedal Helweg – Aka Høegh- Bodil Kaalund – 
Bjørn Nørgaard - Knud Odde – Tryggvi Olafsson - Leif 
Sylvester – Arne Haugen Sørensen - Inge Lise Westman. 
En enkelt udstilling med 25 rammer fra samlingen blev 
vist på Korsør Bibliotek i juli. Det var en mappe med 10 
enkelte Henry Heerup linoleumstryk i s/h fra Galleri 
Helth samt et skalatryk, ca. 12 rammer, hvor de 
forskellige trykgange i tilblivelsen af Heerups litografi Kat 
og måne vistes. 
Her i august blev det muligt at få præsenteret 30 unika 
værker af Jens Kantsø – in memoriam og give områdets 
indbyggere en chance for erhvervelse af et værk. 
Slagelse Erhverscenter udsendte en e-mail med invitation 
til interesserede udstillere, så bestyrelsen reagerede og 
besluttede af lave en salgsudstilling frem til december 
med originale værker og grafiske tryk, som er til salg. 
Måske besøgende eller ansatte får øjnene op for nogle 
kunstnere eller kunstværker.   
Den nuværende udstilling her i september i starten på 
sæson 2020/21 med gode værker af Ina Christensen i 
såvel maleri som grafik har vi taget tilløb til flere gange; 
men nu er det lykkedes. 
Det er i sæsonen lykkedes at gennemføre 8 udstillinger. 
de 7 i Korsør Kulturhus og 1 på Korsør Bibliotek.  
3 udstillinger har været vandreudstillinger 
(salgsudstillinger) fra Sammenslutningen af Danske 
Kunstforeninger. 4 udstillinger har været forskellige pluk 
i samlingen, hvor dog en af udstillingerne havde de fleste 
værker til salg – og en havde 10 usignerede grafiske 
værker til salg.  
   
Medlemsgaven.   
Medlemsgaven 2019 for sæson 2019/20 var igen 
keramik. Denne gang udført af Gerda Østergaard, 
Skælskør, som udførte skønne og anderledes unika ugler 
som mindre figurer såvel rakubrændte som ovnbrændte 
eksemplarer. De har kunnet afhentes ved flere 
lejligheder, hvor vi specielt uddelte og så ved vore 
ferniseringer og efter nærmere aftale. Virksomhederne 
fik 2 stk. ugler, en bog om Lars Ahlstrand, medlemsgave-
kunstner 2011, Digte  af Helge Nordstrøm fra deres 
udstilling hos os samt et katalog for vores 
Grønlandsudstilling. 
Fra i dag kan afhentning ske frem til udgangen af 
september ved kontakt til formanden.  
 
Andre aktiviteter m.m. 
Vi har i forbindelse udstillingen i januar henvendt os 
direkte til kommunens skoler omkring brug af vore 
udstillinger i forbindelse med undervisningen på 
forskellig vis f.eks. omkring grafiske teknikker, motivvalg, 
komposition m.m.. Vi har også gjort opmærksom på 
Statens Kunstfonds huskunstnerordning samt 
udlånsordning. Endvidere har vi leveret et oplæg til 
inspiration på www.skolenivirkeligheden.dk med henblik 
på at få besøg og evt. en kort gennemgang for elever på 
vore udstillinger og et aktivitets forløb i samarbejde med 
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lærere eller evt. med pædagoger fra forskellige dagtilbud. 
I nedlukningsperioden i forbindelse med Corona 
pandemien har vi på vores Facebook fortalt om alle 
årenes medlemsgaver og kunstnerne bag.  
Der har stort set ikke været deltagelse i andre aktiviteter 
hos andre pga. situationen; men det er dog blevet til 
medvirken i Kulturhusdag i februar 2020, hvor vi 
præsenterede udstillingen og forsøgte at få nye 
medlemmer. 
   
Spørgeskema 2019 til medlemmer. 
Bestyrelsen har i lighed med 2018 udarbejdet en 
spørgeskema, som er forsøgt udleveret til medlemmerne 
ved afhentning af medlemsgaven frem frem til foråret. 
Der er af 51 uddelte skemaer indkommet 33 besvarelser 
(sidst var der kun 18 besvarelser). Lis fra bestyrelsen har 
igen opgjort svarene. Den overvejende del af 
besvarelserne er tilfreds med udstillingerne 17 (sidst 14) 
– Alle er tilfredse med antallet af udstillinger 31 (18) – De 
fleste er tilfredse med udstillingsforholdene 21(17) – 
Udstillingernes længde er 30 tilfredse med -  Mange er 
tilfredse med medlemsgaverne 29 (15) –  Den årlige 
medlemsgave foretrækkes af 25 og 8 ser hellere 
lodtrækning. De fleste er tilfredse med kontingentet 28  - 
Foredrag ønskes af de fleste 30 - Ekskursioner ønske af 
de fleste ønsker tillige foredrag 29 -  De fleste er tilfredse 
med vores medlemsbreves indhold 30 og antal 30 (17) – 
Få har interesse i at være frivillig kustode/tilsyn på 
udstillingerne 4 (2) – De fleste er generelt tilfredse med 
foreningen 31 (17) samt 2 i kategorien Ved ikke. – Der er 
også indkommet konkrete forslag til udstillere og andre 
kommentarer, som bestyrelsen vil drøfte.  
 
Samlingen. 
Foreningen er passiv medlem flere kunstnersammen-
slutninger bl.a. MULT, som udstiller i Helligåndshuset på 
Strøget i København, hvor vi vandt en meget lille 
fotogravure udført af Mogens Kischinovsky. Den indgår 
nu i samlingen 
Samlingen af kunst er også i år forøget med udsendelser 
fra Den Danske Radeerforening.  
Vi har i indeværende sæson endnu ikke måttet foretage 
Garantikøb på udstillinger, da vi kun har haft 
vandreudstillinger fra SDK og fra egen samling samt  en 
afdød kunstner, Jens Kantsø. Bogsamlingen er som 
sædvanligt forøget med forskellige kunsttidsskrifter, 
enkelte bøger og kataloger om danske kunstnere. Den er 
ved at komme til ære og værdighed i forbindelse med 
flytning af hele samlingen og vore salgsting samt 
arkivalier til et arkiv i kulturhusets kælder. Vi siger tak 
for det til Slagelse Kommune. 
Vi har i øvrigt afleveret vore protokoller og andre 
relevante papirer omkring kunstforeningens aktiviteter 
til Lokalhistorisk Arkiv i Korsør. Vi arbejder på at få 
gennemgået og ordnet resten af det relevante til 
aflevering.   
 
Information om aktiviteterne 
Kunstforeningen skal gerne være synlig i det omfang vi 
har mulighederne og pengene.  
Vores hjemmeside er stedet, hvor der foruden de aktuelle 
udstillinger også kan findes mere historiske optegnelser, 

bl.a. om tidligere udstillinger, medlemsgaver, 
bestyrelsesmedlemmer m.m.  
Facebooksiden opdateres løbende med aktiviteter og 
udstillinger, som kunstforeningen har, eller som foregår 
andre steder; men som måske kan have interesse.  
Medlemsbreve og dermed ferniseringsinvitationer omkring 
vore aktiviteter udsendes på e-mail til flest mulige. 
Desuden udsendes relevante invitationer omkring 
kunstudstillinger forskellige andre steder på e-mail. 
Ønsker man kun foreningens egne medlemsbreve og 
aktiviteter, så kan dette angives på e-mail ved tilmelding 
kun til nyheder fra kunstforeningen, hvis det bliver for 
overvældende med andre informationer. 
Til de omkring 15 medlemmer, som vi ikke har e-mail på 
udsendes medlemsbreve med alm. post.  
Vi indberetter aktiviteter til forskellige sites med 
oplysninger om kulturelle aktiviteter bl.a. Kultunaut. 
Local Alex, Dit Slagelse, Oplev Korsør. Udstillingerne 
annonceres i lokalsamfundet ved ophæng af godt 100 
plakater. Desuden håber vi at den elektroniske 
udsendelse af plakater og invitationer resulterer i 
ophæng rundt omkring på arbejdspladser og måske 
levering til venner og bekendte. Annoncering er 
hovedsagelig sket i Korsør Posten og nu i Ugenyt og evt. 
Sjællandske har været anvendt. Annoncer med vore 
udstillinger har stort set kun været bragt en gang om 
måneden. Heldigvis er den lokale presse velvillige til at 
omtale vore aktiviteter, når de får materiale fra os.  
 
Økonomi. – Vi har efter ansøgning med glæde modtaget 
tilskud fra Slagelse Kommune som omtalt sidste år for 
2019 på 40.000 kr., hvor vi i november blev mødt med et 
tilbagebetalingskrav på vort overskud i regnskabet for 
sidste sæson. Forvaltningen indså det rimelige i, at vi 
beholdt pengene, da bevillingsåret ikke var udløbet ved 
vores regnskabsafslutning med udgangen af august 2019, 
så vi havde lagt pengene til side til forventede udgifter i 
efteråret frem til årsskiftet. For året 2020 fik vi efter 
ansøgning bevilget 35.000 kr. fra Kultur- og 
fritidsudvalget, som vi takker for. 
Grundlaget for vores aktiviteter er selvfølgelig vore 
medlemmer og de indbetalte kontingenter. Der er 
omkring 170 medlemmer i alt. Vi glæder os over, at der 
er 9 virksomhedsmedlemmer, som betaler sponsor-
medlemskab med ekstra service. Måske kender du en 
person eller en virksomhed, som bør være med til at støtte 
kunsten i Korsør?  
Det skaber, som før sagt, mere handlerum at blive flere. 
Vi har forsøgt at forbedre økonomien gennem 
henvendelser til forskellige virksomheder. 
 
Fremtiden. 
Bestyrelsen vil forsøge at fastholde kvaliteten i 
udstillingerne, hvilket bl.a. er muligt, når vi i begrænset 
omfang kan få billige vandreudstillinger fra 
Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger. Selvom 
SDK i øjeblikket ikke etablerer udstillinger, da flere 
kunstforeninger ikke synes at have dette behov for 
billigere udstillinger. Det er meget vigtigt at få bevilget 
midler til indkøb på de inviterede udstillinger, så 
foreningens samling ikke kommer til at indeholde for 
dyre originale kunstværker og vores økonomi ikke 
belastes unødigt. Det vil være interessant at få 
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medlemmers ønsker til professionelle kunstnere, som de 
gerne vil anskaffe kunst af. Det vil være en god basis for 
en udstilling og kunne sikre et garantikøb. 
Vi vil forsat søge tilskud til vore aktiviteter hos Slagelse 
Kommunes Kulturudvalg, Vi håber udvalgets medlemmer 
er åbne overfor udviklingen og at de fortsat vil satse på 
Korsør Kunstforening. 
Medlemsgaven er vigtig og noget som adskiller Korsør 
Kunstforening fra de fleste andre kunstforeninger. Alle 
medlemmer skal have en medlemsgave, gerne om muligt 
et unika værk, når kontingentet er betalt. 
Medlemsgavekunstneren for 2020 (sæson 2020/2021) 
bliver forskellige grafiske tryk med motiver af  Claus 
Bojesen, som udstillier i kulturhuset i november-dcember 
2020. Første mulighed for at hente bliver sidst i 
november, nærmere udmeldes. Virksomheder får som 
altid gaven bragt og indrammet sammen med andet 
relevant. 
Medlemmerne skal fortsat informeres om vore aktiviteter 
via e-mail, hjemmeside og Facebook og vi må få gjort 
alvor af, at komme på Instagram. I nødvendigt omfang vil 
vi stadig levere pr. post.  Vi udsender information til 
pressen og lignende. 
Bestyrelsen vil forsøge at få flere medlemmer blandt 
enkeltpersoner, virksomheder og institutioner. 
Bestyrelsen vil i 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.  
I bestyrelsen glæder vi os over udviklingen i 
Kongegaarden, hvor det ser ud til at kunstforeningens 
mangeårige mål med aktiviteterne nu kan lykkes med 
professionelle kræfter, selvom det så nok ikke giver plads 
til vores aktiviteter der, Vi håber og tror, at 

Kongegaarden fremover bliver en berigelse af kunstlivet i 
hele området.  Vi må supplere med den del af det 
professionelle niveau, som kunstforeningen kan skabe 
økonomi til og få mulighed for i Korsør Kulturhus. 
Samtidig er vi i Korsør Kunstforening glade for den tid, 
hvor vi har været i Kongegaarden fra maj 1992 og til april 
2019. Tiden er gået godt med mange spændende og 
anderledes udstillinger der.  
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 
stor indsats for at få alle aktiviteter afviklet på bedste 
måde. 
 
På bestyrelsens vegne - Finn Mikkelsen  
4. september 2020 
 
TAK for støtte 
til alle vore omkring 170 medlemmer  
heriblandt vore sponsorer ”virksomhedsmedlemmer”  
med særlig service: 
 
Danske Bank, Slagelse 
FGU Syd- og Vestsjælland 
Dagcenter Teglværksparken 
Korsør Tandlægeklinik 
Korsør Ligkistemagasin 
Korsør Apotek 
Korsør Erhvervsforening 
Tandlæge i Nygade Lise G. Nielsen 
Glascom A/S 
 
 Du / din virksomhed / din arbejdsplads er 
velkommen! 
 
 

 
Bestyrelsen 2019-2020: 
Formand: Finn Mikkelsen – Mobil: 2145 6336 - E-mail: fmik@korsoerkunst.dk – Alhøjvænget 31, 420 Korsør. 
Næstformand: Jens Sejr Jensen – Mobil: 3027 6835 
Kasserer: Birger Bjerringfelt – Mobil: 93934743 – E-mail: birger@bjerringfelt.dk -   
Sekretær: Anne-Marie Aarre 
Bestyrelsesmedlem: Lis Ragborg. 
Bestyrelsesmedlem: Grete Dommerby. 
Bestyrelsesmedlem: Aase Jepsen. 
Bestyrelsesmedlem: Tove Madsen 


