17/12 17
REFERAT AF BESTYRELSESMØDET D. 13. DECEMBER, KL.16 PÅ DRONNINGLUND
KUNSTCENTER.
(referat i kursiv)
Til stede: KP,NR,BB,OB(Ole Bjørn Pedersen),JA,JI,CC,PHJ.
Fraværende med afbud: AH
(Oplysning: KP: Keld Pedersen, udpeget af bestyrelsen blandt Kunstcenterets
sponsorer. NR: Niels Rasmussen, udpeget af bestyrelsen blandt Kunstcenterets
sponsorer. BB: Birgitte Bødker, udpeget af Dronninglund Borgerforening. OB: Ole
Bjørn Pedersen, udpeget af bestyrelsen fra børne- og
ungdomsuddannelsesområdet i Brønderslev Kommune. AH: Asbjørn Hansen,
udpeget af Dronninglund Kunstcenters Venner. PHJ: Peter Hvid Jensen, udpeget af
Dronninglund Kunstcenters Venner. JA: Jette Abildgaard, kunstnerisk leder,
deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. JI: Jørgen Ingvardsen, daglig
leder, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. CC: Christian Christensen,
formand for Dronninglund Kunstcenters Venner, deltager i bestyrelsesmøderne
uden stemmeret.)

Dagsorden
0) god dag til Ole Bjørn Pedersen
Formanden bød OB velkommen i bestyrelsen og udtrykte håbet om at han hurtigt
ville finde sig hjemme. OB vil her i den første tid få lidt fred. OB glædede sig til
arbejdet i bestyrelsen og fortalte, at han frem til vinterferien vil være ret ophængt
af skole- og udgivelsesarbejde.
1) godkendelse af referat fra mødet d. 19. oktober.
Godkendt uden kommentarer.
2) meddelelser
- efter ønske fra frivillig er Dronninglund Kunstcenters statut (vedtægter) lagt ind
på hjemmesiden.
Taget til efterretning

- efter forslag fra frivillig er der udformet gavekort, der kan bruges til alle køb på
Kunstcenteret.
Taget til efterretning.
- frivillighedsaftnen d. 8/11 vellykket med godt 70 deltagere. Vi afvikler i 2018 2
frivillighedsaftner. JI indkalder . Dagsorden efter aftale med formanden. Vigtigt at
bestyrelsen så vidt muligt er til stede.
Taget til efterretning, men også enighed om, at udvidede bestyrelsesmøder fortsat
skal holdes, hvis de frivilliges nøglepersoner ytrer ønske om det.
- der udsendes efter aftale med JI Nyhedsbrev inden jul: PHJ om året, der gik, og
året ,der kommer.
Taget til efterretning.
- der har været gentagne problemer med Nordjyskes Kulturkalender vedr. vore
udstillinger/JI.
Enighed om, at det er stærkt kritisabelt. JA har gentagne gange henvendt sig uden
større held. Fortsætter problemerne i det nye udstillingsår, vil bestyrelsen tage det
op med Nordjyske.
- Chresten Jensen ,JPH, har via NR meddelt , at der er alvorlige problemer med
nittehullerne på taget. Det skal udbedres inden for få år, hvis taget ikke skal
ødelægges. PHJ kontakter Chresten Jensen mhp på nærmere analyse og
udbedringsmuligheder og udbedringsomkostninger.
- PHJ har fået kritik fra tidligere overlæge Freund over , at Kunstcenteret ikke
lever op til det lovede vedr. de fra sygehuset overdragne malerier. PHJ
konkluderede, at kritikken er berettiget og praksis ændret.
- Dronninglund Kulturskole har afholdt julekoncert på Kunstcenteret med stort
fremmøde. (ca 100). Flot og meget velkommen arrangement.
3) økonomi
- drift og likviditet / KP
Den seneste opgørelse er stadig per 30/9 17. Ny opgørelse forventes inden jul.
Der er pt ingen likviditetsproblemer.
- bemyndigelse til økonomiudvalget til at indgå aftale med Basis Tryk om levering
af tryksager til 2018.

Økonomiudvalget (KP,PHJ) fik bemyndigelse til at indgå aftale med Basis Tryk
vedr. plakat-,katalog-,pjecemateriale mv. vedr. 2018.
4) evaluering af udstillingerne ”Essene-Iki” og ”Newyorkerne”/JA,JI
JI uddelte talmateriale vedr. de to udstillinger. Den dansk-japanske udstilling har
været en relativ stor succes med godt 1000 besøgende, heraf ca. 650 betalende. De
foreløbige tal for den igangværende udstilling er derimod noget skuffende. JI
uddelte også oversigt over de foreløbige tal for 2017 sammenlignet med de seks
foregående år mht besøg, salg i butik, salg i cafe og salg af kunst. Vores besøgstal
her i 2017 bliver lidt mindre end de forrige år. Det smitter naturligvis af på salget i
cafeen og knap så meget salget i butikken. Derimod er salget af kunst allerede før
sidste udstilling det største i de sidste 7 år.
5) evaluering af julemarkedet/ alle. PHJ har forespurgt butik og café
Forslag: det hidtidige udvalg vedr. julemarked (BB,JA,Eva Aagaard) fortsætter
og kommer med oplæg til julemarked 2018 senest medio september.
JI uddelte papir md opgørelse over omsætningen på julemarkederne 2014-2017.
Den samlede omsætning 2017 er på godt 72.000 kr., betydeligt større end
omsætningen 2016 på knap 44.000 kr. Både cafe(Kirsten Jensen) og butik(Eva
Aagaard) anbefaler, at vi også næste år arrangerer julemarked i 2 dage. De har
begge forslag til ændringer inden for 2 dages rammen.
Beslutning: Kunstcenteret udbyder julemarked 2 dage i 2018. Det hidtidige udvalg
(BB(indkalder), JA, Eva Aagaard) fortsætter og kommer med indstilling vedr.
julemarked 2018 senest medio september 18. Kirsten Jensen, cafeen, tages med på
råd af udvalget.
6) endelig stillingtagen til udstillingsprogrammet for 2018 /JA.
- butikken (Eva Aagaard) ønsker af hensyn til juleomsætningen, at der ikke er
lukkeuge efter midten af november.
- kunst og designmarked 2018/BB (udvalg: BB,JA,Eva Aagaard)
- støttemuligheder til de foreslåede udstillinger (udover skulptur 18)/JA
JA uddelte tidspunkter for og titler på udstillingerne 2018. Der er endnu enkelte
uklarheder. Eva Aagaards ønske imødekommes. Kunst og designmarked tidligst i
foråret 2019. Ingen umiddelbare støttemuligheder til de planlagte udstillinger.
Den færdige sæsonplan vil foreligge senest i slutningen af jan. 2018.(JA)
7) intern kommunikation

- forslag fra frivillig om at bestyrelsesreferaterne lægges på hjemmesiden .
Beslutning: bestyrelsesreferaterne lægges ud på hjemmesiden, bortset fra
personspørgsmål.
- samme frivillig ønsker også, at bestyrelsesdagsordnerne bliver lagt ud på
hjemmesiden, så bestyrelsen kunne få input til bestyrelsesmødet.
Beslutning: ønsket imødekommes ikke; det ville blive for uoverskueligt, men
bestyrelsen er naturligvis til stadighed interesseret i at modtage ros/ris/forslag.
8)JA har modtaget forslag fra Frederikshavn Kunstforening(Klaus Röde) om
besøgssamarbejde mellem Frederikshavn Kunstmuseum og Dronninglund
Kunstcenter. Vore medlemmer (Dronninglund Kunstcenters Venner?) betaler halv
pris i Frederikshavn og Frederikshavns Kunstforenings medlemmer halv pris hos
os . Hvordan stiller vi os?
(fuld entre i Frederikshavn 40 kr., på Dronninglund Kunstcenter. 50 kr.
Godt initiativ, men flere kunstinstitutioner bør forsøges inddraget. JA svarer og
indbyder til drøftelse. Ud over JA deltager NR,OB,JI gerne i en sådan undersøgelse
af mulighederne for et bredere rabatsamarbejde.
9) nyt vedr. gårdprojektet vedr. økonomi og færdiggørelse/NR,BB
NR og BB meddelte, at budgettet og tidsplanen holder. Der vil antagelig blive ca.
125.000 kt. tilbage til lamper og bede. Beslutning herom afventer endelig
afregning med M2 BYG.

10) skulptur 18
- på grund af meget stor kunstnertilmelding bliver transportudgifterne antagelig
noget større end oprindeligt antaget. Budgettet er tilpasset .
Taget til efterretning. Den store tilslutning er meget positiv. Mange skulpturer er
begyndt at ankomme og overvintrer på Ørum Mejeri (KP)
- skulpturernes placering/PH – slottet inddrages, hvis aftale vedr. tilskud til
symposium går på plads. Tidligere enighed om, at langt hovedparten af
skulpturerne skal stå i og omkring Kunstcenteret, men at der også skal anbringes
skulpturer i byen (og evt. slottet). Mit forslag til placeringsudvalg for de udendørs
skulpturer: Stinne Teglhus, Søren Schaarup, KP,NR,JI,CC, Allan Danielsen. Endelig
nedsættelse på planlægningsmødet d. 1. feb. 18
Taget til efterretning.
- nyt vedr. arbejdet med at få et sideløbende symposium arrangeret /KP

Det vil foruden en masse frivillig arbejde koste ca 100.000 kr. at gennemføre
planen fuldt ud. Udvalget (Anne Brandt, Lotte Worup, KP,PHJ) søger fonde.
Afklaring primo marts.
- hvor langt er overvejelserne vedr. PR nået og hvad mangler – mødet i PR
udvalget 14/11 17
JI redegjorde for udfordringerne. Visit Nord god samarbejdspartner. Der er
deadlines, der skal respekteres. Accept af, at JI træffer nødvendige beslutninger.
OB inviteres til de kommende møder i PR udvalget.
- hvor langt er overvejelserne vedr. aktiviteter i de tre måneder nået og hvad
mangler – mødet i programudvalget 14/11/PHJ
Mange ideer i udvalget; der skal inden marts konkretiseres; den vigtigste event vil
være realiseringen af skulptursymposiet. OB inviteres til de kommende møder i
programudvalget.
- program for åbningen 9/6 18: Åbningstaler(e): Kulturministeren har sagt nej.
Mulighed med skuespiller Marianne Høgsbro. Andre? Poul Nyrup Rasmussen? .
Der blev nævnt forskellige andre navne. Enighed om, at Erik Clausen forespørges
af JA (kan få rejse og ophold betalt; måske også lidt honorar; fint hvis han også vil
deltage som oplægsholder i Maratonsangdagen den følgende dag)
PHJ aftale med musiklærerne på Dronninglund Gymnasium, om at de leverer
musikalsk underholdning på 20-30 minutter.
Taget til efterretning
Anden underholdning? (elitefolkedans?)
Ikke behandlet.
- nyt møde i planlægningsgruppen 1/2 2018. Der bør inden laves 1. udkast til
drejebog vedr. afvikling af skulpturbiennalen vedr: PR, program,
opsætning/nedtagning, pasning af pladsen, butikkens og cafeens inddragen,
andet?
Ikke behandlet.
11) evaluering af CC’ fødselsdagsfest. Skal ordningen gøres generel for frivillige?
Ikke færdigbehandlet.
12) nyt møde. Der bør holdes nyt møde i slutningen af jan.
Beslutning: nyt møde onsdag d. 24. januar kl. 16, antagelig på Nordex Food.
13) evt
- etablering af grussti (hvor jernpladerne nu ligger) til gården?
PHJ har bedt M2 BYG om et tilbud.

-NR tilbyder hjælp til oprydning i kælder mm. Aftaler med JI.
- NR har meddelt kunstneren, der vil skabe ”brønd” af de gamle fliser, at
projektet foreløbigt er stillet i bero, men at fliserne foreløbigt bliver liggende.
Kunne projektet blive en del af skulptursymposiet? Det vil kræve, at kunstneren vil
arbejde under samme forhold som de øvrige kunstnere.
- ingen mus i fælderne.
Med venlig hilsen Peter Hvid Jensen

