BESTYRELSESMØDET ONSDAG D. 24. JANUAR 2018 PÅ NORDEX FOOD.
(referat i kursiv)

Dagsorden:
1) godkendelse af referat fra mødet d. 13/12 2017.
Godkendt uden kommentarer.
2) meddelelser
- mundtlig orientering på mødet om samtale med Dronninglund Slots nye ejere;
Henriette og Carl Christian Pedersen.
De nye ejere af slottet er meget interesserede i et samarbejde med Dronninglund
Kunstcenter. Det er Kunstcenteret også. Samarbejdets form ikke fastlagt, men
drøftes fremover med slottet.
Carl Christian Pedersen er åbningstaler ved Kunstcentrets påskeudstilling.
- der er tagrustproblemer (kanter og sømhuller) , som der skal gøres noget ved
det indenfor rimelig tid, men det er ikke presserende. Problemet udskydes
foreløbig til 2019.
Taget til efterretning.
- grønt lys for tegning af 1 annoncepakke hos Nordjyske for 2018/19 , uændret i
forhold til 2017/18.(pris ca. 40.000 kr.).
Taget til efterretning.
- økonomiudvalget har jf. tidligere beslutning i bestyrelsen godkendt, at der i
forbindelse med Skulptur 18 arrangeres symposier med arbejdende kunstnere og
børneaktiviteter i et stort telt ved Kunstcenteret . Symposierne har selvstændigt
budget. Dronninglund Kunstcenter er økonomisk ansvarlig.
Godkendelsen nødvendig nu af planlægningsmæssige grunde.
Det er økonomiudvalgets opfattelse, at der kan skaffes ”nye penge” til disse
arrangementer( udgift: 100.000 kr.) Regionens store kulturpulje sagde nej til
ansøgning lige før jul. Nu søges Regionens lille kulturpulje, Statens Kunstfond,
Klokkerholmfonden, Brønderslev Kommunes Kulturfond. Skulle der også her blive
nej over hele linjen, hentes 20.000 kr. fra skulpturudstillingens eventsbudget,
resten (80.000 kr.) vil blive finansieret via sponsorer.
Taget til efterretning.

Drøftelserne med Basis Tryk om sæsonen 2018 (minus Skulptur 18). Vi fortsætter
med tre fløjet pjece til påskeudstillingen. Oversigt over aftale udsendes til
bestyrelsen. Taget til efterretning.
Jette Abildgaard viste og orienterede om den generelle pjece for Kunstcentret
2018. Stemning for den blå farve. Taget til efterretning med tak til Ole Abildgaard
for hjælpen.
Redegørelse for Kunstcentrets arbejdsskadeforsikring for de frivillige. Alle er
forsikrede under udførelse af frivilligt arbejde på Kunstcentret. Forsikringspræmien
steget fra ca. 4.000 kr. til ca. 10.000 kr.
3) økonomi
- det foreløbige årsresultat for 2017 (oversigt tidligere udsendt)
Oversigt over foreløbigt driftsresultat for 2017 blev uddelt. Der mangler endnu en
række forhold medtaget, bl.a. opgørelse af varelager, elafgift, men ingen tvivl om,
at det endelige årsresultat, der vil foreligge fra revisor til marts, vil vise et noget
ringere resultat end 2016. Det skyldes primært færre betalende besøgende og
store udgifter til vedligeholdelse og forbedringer.
- likviditeten
Likviditeten er pt. lidt anstrengt, men forventes snarest stærkt forbedret via
momstilbagebetaling og gårdprojektpenge fra Realdania.
- budget 2018, 1. behandling:
2017 budgettets poster blev gennemgået mhp at opstille realistiske tal for 2018:
Skulpturbiennalen forventes at give øgede indtægter ved entre, salg af kunst og
salg i butik og cafe. Udgifterne til transport og katalog mv mindskes. Ønske om
midler til borde og stole i den renoverede gård. Kunstcentret har forpligtiget sig til
at betale 40.000 kr. til skulpturbiennale budgettet. Driftsresultatet for 2018 bør
lande på mindst et 0 incl. afskrivninger.
Økonomiudvalget opstiller på grundlag af ovenstående et endelig forslag til
budget for 2018, der behandles på næste bestyrelsesmøde
4) aktiviteterne i 2018:
- det færdige udstillingsprogram
Det færdige udstillingssprogram er klar til at gå i trykken , lægge på hjemmeside
og udsendes på Nyhedsbrev

- maratonsangdagen 10/6
Planlægningen er i fuld gang; ingen større problemer; udgifterne til plakater til
Maratonsangdagen ( 200 A3, 200 A4 og 1200 A5) er med i Kunstcenterets
generelle aftale med Basis Tryk for 2018. Endnu intet svar fra Poul Nyrop
Rasmussen.
- andre aktiviteter (JI,NR,BB).
Ikke behandlet.
5) gårdprojektet
- økonomi, færdiggørelse, indvielse (udvalg v. NR)
Penge fra Realdania forventes snarest overført til Kunstcenteret. Usikkerhed om
regning fra M2 vedr. planering ved skovkanten, undersøges. Der vil antagelig
inden for budgettet være penge til planter, belysning og sejltag til scene. Stor ros
til Chresten Jensen for projektstyring.
Indvielse: lørdag d. 9. juni kl. 14 i forbindelse med åbning af skulpturbiennalen.
Realdania, Spar Nord og N.C.N’s Fond inviteres.
Taget til efterretning.
- skal udvalget gå i gang med at søge midler til fornyelsen af forpladsen og
trappe?
Udvalget opfordres til hurtigst muligt at gå videre med planerne om fornyelse af
forplads og trappe og søge fondsmidler hertil. Ikke stemning for arkitekternes
forslag om at skabe visuel forbindelse mellem gården og forpladsen via ændringer
i selve bygningens indretning.

6) Skulptur 18
- situationsrapport
Redegørelserne taget til efterretning med bevidstheden om, at der er masser af
ting, der skal tages hånd om inden juni. Ny situationsrapport på næste
bestyrelsesmøde
- medvirken og organisering af de frivillige under skulpturudstillingen (ud over
det sædvanlige). Nedsættelse af udvalg?
Udvalg nedsat. Rapport på næste bestyrelsesmøde.
- fernisering: åbningstaler (Erik Clausen?), andre talere, underholdning?

Nej fra Erik Clausen. Tages op på planlægningsudvalgets møde
- udarbejdelse af drejebog med opgaver, deadlines og løsninger?
Oplæg på næste møde.
- planlægningsudvalget holder møde d. 1. feb.. Foreløbig dagsorden medsendes,
mangler der noget?
Intet nævnt.
7) organisation og bygninger: JI
Gode nye frivillige; mange ønsker om foreningsbesøg. Det er meget positivt, men
også krævende, hvis det er uden for normal åbningstid. Kan der organiseres
specielle hold, der tager sig af det?
Mure og tag ind mod gården renses til foråret.
Urinalerne på herretoilettet udskiftes snarest.
8) sæson 2019: forslag til udstillingsprogrammet
Jette Abildgaard nævner Kåre Norge; gamle og nye portrætmalere; klassisk
modernisme ; KKS temaudstilling. Tages op igen på næste møde.
9) skal frivillige mod betaling kunne låne kunstcenteret til fødselsdage? Fortsat
drøftelse. Indstilling fra formanden: Ideen droppes. Det vil blive for svært at
skaffe frivillige til aftenarrangementer.
Taget til efterretning.
10) nyt møde: TORSDAG D. 8. MARTS KL. 16.00 PÅ KUNSTCENTERET.
11) evt.
- kunstneren ønsker jernskulpturerne i gården hjem

Peter Hvid Jensen/ referent.

