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Nakskov Kunstforenings beretning for året 2022. 

Bestyrelsen har igen tildelt mig den ære at byde jer alle velkommen til 
generalforsamling i Nakskov Kunstforening. Vi glæder os over den overvældende 
tilslutning. Den viser, at vores forening bæres og understøttes af vores medlemmer. 
Jeres opbakning giver benzin til fornyelse gennem hårdt arbejde. Når vi ser jeres glade 
ansigter lysende af forventning, henter vi i bestyrelsen arbejdsglæden. 

Jeg tager udgangspunkt i vores generalforsamling 24. marts 2022. Jeg troede, at vi 
havde nået toppen for deltagere i generalforsamlingen 2021, men vi nåede i 2022 et 
berusende deltagertal. Jeg tror at vi kan forklare det med årets flotte udlodninger og 
auktionen, som vi naturligvis har valgt at gentage i år. 
Da stemningen i foreningen til afskaffelse af årshilsner eller forhøjelse af kontingent 
var negativ, var det glædeligt, at medlemmerne accepterede, at vi i fremtiden må 
betale en større del af udgifterne til vores ture.  
Vi må ved denne generalforsamling konstatere, at vi på trods af vores indtægter ved 
auktionen, deltagergebyr og salg af gamle årshilsner på grund af vores meget høje 
aktivitetsniveau ender med røde tal. Bestyrelsen vil derfor foreslå en beskeden 
kontingentforhøjelse, når vi kommer dertil i programmet. 
Ved generalforsamlingen i 2022 var vi så heldige, at alle genopstillede og opnåede 
genvalg. Det vil vise sig, at det ikke bliver tilfældet denne gang, da vi skal finde 2 nye 
medlemmer til bestyrelsen og en ny revisor og måske revisorsuppleant. 
Ved konstitueringen i 2022 valgte bestyrelsen igen at lade formandshvervet være 
kollektivt. Grete Breinhild forsætter som kasserer, Birgitte Hartmann er sekretær. 
Turudvalg består af Inger, Tove og Susanne. Udstillingsudvalget består af Kit, Birgitte 
og Inger. 

Årets udstillinger: 
Vi åbnede i Skt. Nicolaj Kirke 05. august udstillingen af: 
Poul Janus Ipsen. 
Ved åbningen lød: 
Jeg føler, at du er en gammel ven, der er vendt tilbage. 
Jeg tror, at jeg uden nogensinde at have hilst på dig - før nu - har glædet mig over din 
kunst siden det i 70erne – tror jeg – lykkedes min kone at erhverve et farvestrålende 
billede ved auktionen i en kunstcirkel. Kunstcirklerne har der desværre ikke været 
tilstrækkelig interesse for de seneste ca. 20 år. 
Jeg er usikker på, hvor mange gange du har hjulpet os i Nakskov Kunstforening med 
en årshilsen. Det er måske kun de to, som jeg umiddelbart husker. 
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Nu er du så kommet hjem til os med en imponerende samling af nye og lidt ældre 
eksempler på din fine kunst, som vækker umiddelbar glæde og måske lidt 
eftertænksomhed i deres skønhed. Det er imponerende, at du stadig nyskaber og leger 
med din kunst – man nærmest glæder sig til at blive ældre, hvis man kunne vokse som 
dig livet igennem. 

Vi åbnede i Skt. Nicolaj Kirke 30. september udstillingen af: 
Anne Gyrithe Schütt. 
Det var meget spændende at se Gyrithes verden med køer grise og mennesker. Flere af 
billederne var så friske, at man skulle vare sig for at få maling på fingrene. Et enkelt 
billede fik tilføjet nok et strøg om morgenen efter, udstillingen var hængt op. Det var 
naturligvis øjnene, der fik det sidste. Øjnene på både dyr og mennesker er en hel 
særlig specialitet for Anne Gyrithe. Udstillingen var meget velbesøgt og Anne Gyrithe 
var meget glad for den. 

Ture: 
Kunstturene er stadig vores adelsmærke. Bestyrelsen prioriterer disse ture højt, selv 
om det som sagt belaster budgettet.  

Vi synes, at vi har et spændende og omfattende program og vi blev heldigvis igen 
bakket op af jer – vores medlemmer. Jeg nævner i hurtig rækkefølge de enkelte 
arrangementer og håber, at I lyser op i glad erindring, når I genkender dem. 
 
Torsdag d. 28. april. En anderledes byvandring i Nakskovs gader v/Lene Lund-
Hansen. Ekstra byvandring mandag d. 23. maj. 
20 deltagere begge dage – altså i alt 40 deltagere. 
 
Søndag d. 19. juni. In-Situ i Reventlowparken. Guidet rundvisning v/ Lotte 
Madsen. Ca. 20 deltagere. 
 
Søndag d. 10. juli. Kør-selv tur til Sommerudstillingen Masnedø Fort. Stig Weye 
tog imod og fortalte om sit liv med kunst og musik. 
7 deltagere. 
 
Lørdag d. 16. juli - søndag 14. august.  Medvirken i Fl. Skudes 
arkitekturudstilling i herskabsstalden i samarbejde med Reventlowparkens 
Støttekreds. Salg af Ørnsholtbogen, som Flemming Skude er medforfatter af. 
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Fredag d. Kulturdag.  
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Søndag d. 6. november. Kør-selv tur til Fuglsang Kunstmuseum til 
særudstillingen med Anne Marie Carl-Nielsens værker med Kit Kjærbye som 
formidler og omviser. 21 deltagere. 
 
Andre aktiviteter: 
Torsdag d. 24. november kl. 19-21.30 i Sundhedscentret ”Hvad hænger på min 
væg” v/ Kit Kjærbye. 21 deltagere. 
 
Januar 
Nytårskur. 
 
Onsdag d. 08. marts kl. 19-21 Vurdering af pris på medlemmers billeder ved Johannes 
Schmidt fra København Kunsthandel. 
Cirka 30 deltagere. 
 
Kulturkonferencen: 
Årets kulturkonference blev i år afviklet Ravnsborghallen lørdag d. 5. november. 
Programmet var udarbejdet af Kulturrådet. Hele bestyrelsen deltog. 
 
Kulturråd: 
Vi har deltaget i nogle møder om projektet. Projektet kører videre. 
 

Foreningen. 
Vi har fortsat god medlemstilgang, men mister også undertiden medlemmer af 
forskellige årsager. Vi mener, at det er kunstturene og de andre nye aktiviteter, der 
sikrer os det stabile medlemstal. Vi synes selv, at vi har godt styr på hjemmesiden og 
mener også, at Facebook med sine pænt over 100 følgere styrker kommunikationen 
med og mellem vores medlemmer. 
Jeg vil benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for dens iderigdom og store indsats 
også i 2022. En særlig tak går til foreningens arbejdshest og hukommelse Inger 
Hansen, som efter mange års virke i foreningens bestyrelse har valgt at stoppe med 
dette år. Jeg vil bede dig komme herop Inger. Foreningen har som tak købt en lille 
gave til dig. Du fortjener herudover generalforsamlingens hyldest. 

Jeg lægger hermed beretningen ud til medlemmernes diskussion. Vi modtager såvel ris 
som ros og svarer gerne på spørgsmål. 

John Povlsen 


