REFERAT AF BESTYRELSESMØDET TORSDAG D. 7. NOVEMBER PÅ DRONNINGLUND
KUNSTCENTER.
(referat i kursiv)
Til stede: KP, NR, AH,OB,JA,JI,CC, PH
Fraværende med afbud: BB
Dagsorden:
1) godkendelse af referatet fra mødet d. 11.oktober.
Godkendt uden kommentarer.
2) meddelelser
- Realdania har bevilget 1½ million til renoveringen af forpladsen (BB)
Modtaget med stor begejstring og tak til BB.
- der har været problemer med alarmudfald efter sløjfningen af
fastnetforbindelsen. Er nu udbedret af alarmselskabet: PH
Taget til efterretning (regning blev på godt 5.000 kr)
- der har været afholdt møde i ad hoc udvalget vedr. hjemmesiden: JI
JI redegjorde for ændringer. Taget til efterretning.
- økonomiudvalget har efter indstilling fra NR godkendt , at Kunstcenteret giver
en underskudsgaranti på 30.000 kr. til en udendørs sommerfest i gården .
Arrangører er Kunstcenteret og Dronninglund Borgerforening i forening. Max for
bruttoudgifter er 100.000 kr. Hver part tegner sig således for 50.000 kr. Lokal
sponsor har garanteret de sidste 20.000 kr. af Kunstcenterets andel(sekundær
underskudsgarant).
Økonomiudvalgets begrundelse: Samarbejdet med Dronninglund Borgerforening
om arrangementer på Kunstcenteret er perspektivrigt og bør prøves. Forhåbentligt
giver arrangementet overskud. Skulle det blive tilfældet, vil Kunstcenterets andel
heraf være øremærket senere arrangementer.
NR vil senere orientere bestyrelsen om budgettet.
Taget til efterretning.
- PH omtalte møde med Christian Jensen vedr. taget. Chresten Jensen har lovet at
undersøge muligheder og priser. Problemet er her og nu først og fremmest
udseendet .
Taget til efterretning.
3) økonomi

- de seneste tal vedr. foreløbige driftsregnskab for 2018 og likviditetsudviklingen:
(KP)
KP uddelte og kommenterede driftsoversigt per 30/9. Det ser godt ud både
driftsmæssigt og likviditetsmæssigt. Måske god ide at bruge flere midler på
vedligehold i år.
- godkendelse af afsluttende regnskab for skulpturbiennalen :KP.
Se udkast (sendes separat), der blev godkendt på planlægningsmødet mellem DBS
(Søren Schaarup og Stinne Teglhus) og Kunstcenteret (KP,CC,PHJ).
Dronninglund Kunstcenter overtager transport og opsætningsudgifterne for Stinne
Teglhus` skulptur ”The Rise of Eminence” mod at Stinne Teglhus lader den stå i
mindst 4 år. Flytter hun den inden , betaler hun de oprindelige transport udgifter
tilbage til Kunstcenteret og betaler også for den nye flytning.
Der vil stadig kunne komme mindre regninger, ligesom vores beregnede
momsrefusionsprocent måske bliver lidt mindre.
Der var på mødet enighed om, at udstillingen havde været en stor succes set fra
både DBS´ og Kunstcenterets side. Udstillingen og symposierne passede sammen
som fod i hose.
Almindelig enighed om, at en lignende udstilling bør gennemføres om 4 år, hvis
der kan opstilles en realistisk økonomisk ramme.
KP gennemgik og kommenterede det tidligere tilsendte regnskab/opgørelser.
Skulpturregnskabet, symposieregnskabet, opgørelsen af mellemværendet med
DBS godkendt.
- kunstcenterets nettoindtægter ved skulpturbiennale og symposier
sammenlignet med sædvanlige sommerindtægter (KP).
KP uddelte og kommenterede skøn over Kunstcenterets indtægter under
skulpturbiennalen. Ligger godt over ”det normale niveau”. Man bør dog
medtænke Kunstcenterets bidrag til finansieringen af udstillingen på 40.000 kr.
Og andre udgifter også skal medtænkes, så merindtjeningen bliver en del mindre.
4) godt nyt vedr. udfyldning af organisationsplanen (uddelt på sidste møde): JI
JI uddelte en ajourført organisationsplan. Næsten alle ”huller” er nu dækket, og JI
har derved fået frigjort tid til styrket indsats vedr. besøg af foreninger mv., PR, de
frivillige.
5) aktuelle udstilling: JI,JA
Foreløbig svagt besøgstal

6) udstillingsprogrammet for 2019, jvf tidligere uddelte oversigt fra JA:
ændringer/nyt? Udendørs sommeraktiviteter (Stinne Teglhus)? (JA)
JA uddelte ajourført udstillingsplan. Første udstilling åbner søndag d. 17/3.
Stadig usikkerhed om sommerudstillingen ( Portrætudstilling eller kunst-to-go). JA
forespørger på medarbejdermødet, om der er nok frivillige, der vil deltage i
”kunst-to-go”.
Årets sidste udstilling endnu ikke fastsat
7) prisjusteringer?
- cafeen: Kirsten Jensen finder det nuværende prisniveau passende. Avance godt
50%. Vil gerne sælge forskellige vinkvaliteter.
Bestyrelsen synes det eksisterende prisniveau er i orden. Ordning med flere
vinkvaliteter i orden.
- entre: skal entreen ved påskeudstillingen være den normale entre på 50 kr.
mod de senere års 25 kr.? PH foreslår 50 kr.
Frygt for at 50 kr. vil holde mange væk. Forslag om at den almindelige entre på 50
kr. sættes op til f.eks. 60 kr. Også forslag om at forny aftalen med Ældresagen.
Konklusion: ingen beslutninger. Spørgsmålene tages op igen på næste møde
8) nyt vedr. gården (NR).
Endelig regnskab inden årets afslutning.
9) forslaget om etablering af BILLEDVÆRKSTED, jvf den udleverede skrivelse på
sidste møde. Skal initiativet følges op eller droppes?
Bestyrelsen positiv overfor en fortsættelse, hvis Karen L. kan dannes en gruppe,
der kan forestå det.( holdet fra børneteltet måske interesseret).
10) (hvis det kan nås). Stillingtagen til forslaget om at gøre vægstumpen nede ved
det store udstillingslokale flytbar for at forbedre muligheden for større
arrangementer i cafeen.
Chrestian Jensen og Bendt Brønden tilbyder at levere gratis arbejdskraft mod at
Kunstcenteret betaler5 materialerne, der skønnes at blive på højest 15.000 kr.
(men ingen garanti).
Beslutning tages efter besigtigelse.
Besigtigelsen gav anledning til forskellige forslag
a. hele væggen fjernes og der lavet en ny væg med dør imellem inder- og ydervæg
Foldevæggen forlænges.
b. hele den nuværende væg gøres flytbar

c) en del (godt 1 meter) af væggen gøres flytbar.
Ingen beslutning taget. Spørgsmålet tages op igen på næste møde.
11) nyt møde
TIRSDAG D. 11. DEC. KL. 16 PÅ KUNSTCENTERET.
12) evt.
- JI indretter nyt kontor på 1.sal i sydfløjen(ingen større udgifter). Det hidtidige
kontor bliver administrationskontor og mødelokale.
- JI meddeler, at depotet ved butikken bliver fjernet, og at der generelt vil blive
ryddet op.
- tilbud om udstilling af fotostater af skulpturer (Wiedewelt) fra Fredensborg Slot.
Vi er ikke interesseret
-JA ønsker mobil opslagstavle. OK.

Med venlig hilsen
Peter Hvid Jensen

