Juli 2022.

DRONNINGLUND KUNSTCENTERS ÅRSBERETNING 2021-22
Det var med nogen bekymring, vi tog hul på 2021-sæsonen, Coronaen med dens nødvendige
restriktioner gjorde fortsat udstillingsvilkårene usikre. Heldigvis viste det sig, at de 6 planlagte
udstillinger – 5 indendørs og 1 udendørs - i hovedsagen kunne gennemføres, selvom dele af husets
traditionelle tilbud til vore gæster måtte holdes lukket i perioder.
Og vore gæster vendte heldigvis også tilbage, således at det samlede besøgstal blev ca. 9.000 med
tilsvarende fine omsætningstal i café og butik og gode indtægter ved salg af kunst.
Venneforeningen har også vendt tilbagegangen. Den havde ved årsskiftet ca. 550 medlemmer,
flere end nogensinde.
I skrivende stund er Corona-restriktionerne heldigvis fortid, og sæsonen 2022 har derfor kunnet
starte med fuld musik med bl.a. en meget velbesøgt påskeudstilling. Vi har forventninger til, at den
resterende 2022-sæson med bl.a. den store skulpturudstilling, vil øge besøgstal og aktivitet
betydeligt i forhold til 2021-sæsonen.
Bestyrelsen vil gerne takke alle de, der på forskellig vis har bidraget til, at Kunstcentret på en god
og synlig måde fortsat har kunnet leve op til vores vision om at være et kulturelt og kunstnerisk
fyrtårn i Østvendsyssel.
En særlig tak til vore mange uundværlige frivillige og den kunstneriske leder for kompetent og
entusiastisk indsats, tak for støtte og godt samarbejde med Dronninglund Kunstcenters Venner og
tak til vore trofaste sponsorer.
Også en stor tak til fonde og andre, der har støttet os, bl.a. Brønderslev kommune, Real Dania,
Statens Kunstfond, Friluftsrådet, Sparekassen Vendsyssel, Havekultur Fonden, Region Nord
Jyllands lille Kulturpulje, Louis-Hansens Fond, Letterstedtska Forening, Kulturfonden FinlandDanmark, Kulturministeriet, LAG-Nord, Den europæiske Landbrugsfond for Udvikling af
Landdistrikterne, Sparekassen Danmark, Vintherbørn ApS, Knud Højgaards Fond, TOYOTA-Fonden,
Augustinus Fonden, Region Nordjylland – Kultur i nærheden, Dansk Billedhuggersamfund.
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1. Tilbageblik 2021
1.1. Generel vurdering
2021 blev trods de fortsatte Corona- restriktioner et nogenlunde godt år for Dronninglund
Kunstcenter. De programsatte 6 udstillinger – ”Forårsudstilling”, ”Morosum – med billedet som
bro”, ”Udendørs udstillingen – Naturen i Fantasien”, ”Laboratorium”, ”Nordens Lys” og ”Jul på
Kunstcentret” - et godt miks af kunstnerisk kvalitet, tradition og fornyelse - blev alle gennemført
og fik pæne besøgs- og omsætningstal; dog måtte vi af hensyn til restriktionerne undlade at tage
entré ved Forårsudstillingen, og caféen måtte holdes lukket i flere perioder. Bedst besøgt blev
udstillingerne ”Morosum” med knap 2.000 gæster og ”Nordens Lys” med knap 2.500 besøgende.
Restriktionerne betød desværre, at bl.a. Maraton Sangdagen og den udendørs koncert med
Halberg og Friends måtte aflyses. Til gengæld påbegyndte nogle af vore sangglade frivillige en ny
aktivitet: indendørs sangaftener med højskolesangbogen i centrum i efterårs- og
vintermånederne. Sangaftenerne har haft god tilslutning og tegner til at blive en varig fornyelse.
Økonomisk kom Kunstcentret ud af 2021 med et pænt resultat, et overskud på 276.000 kr. inkl.
fulde afskrivninger. Det relativt gode resultat skyldes tilskud fra Folketingets Corona-hjælpepakker
og fonde mv, pæne besøgstal med provision fra salg af kunst, gode omsætningstal i café og butik
samt bestyrelsens ”tæring efter næring politik”.
Det er bestyrelsens opgave til stadighed at skabe solide økonomiske rammer for realiseringen af
stedets kunstneriske ambitioner aktuelt, men også fremadrettet. Vi står i de kommende år overfor
betydelige ombygningsomkostninger, så årets pæne overskud er opmuntrende.
Det er bestyrelsens opfattelse - Kunstcentrets udfordringer taget i betragtning - at årets
økonomiske resultat er tilfredsstillende.
Der er ikke i 2021 foretaget større indendørs eller udendørs ændringer, alene løbende nødvendigt
vedligehold.
Organisationen, hvor rygraden er de mange frivillige, har fungeret godt, stemningen og humøret
er i top, og det uundgåelige frafald, de frivilliges alder taget i betragtning, er løbende blevet
erstattet med yngre kræfter.
Megen tid i organisationen er i 2021 brugt på planlægningen og finansieringen af den store
skulpturudstilling i 2022, hvor Dansk Billedhuggersamfund er medarrangør. Her er Dronninglund
Turistforening, Dronninglund Efterskole, Dronninglund Borgerforening, Dronninglund
Handelsstandsforening og Dronninglund Kunstcenters Venner aktivt medinddraget som
samarbejdspartnere.
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1.2. Udstillinger
Kunstnerisk leder: Stinne Teglhus
28/3 – 2/5: ”DET SPIRER OG GROR” - FORÅRSUDSTILLING
Corona restriktionerne spændte ben for det meste af den oprindelige plan om en storstilet
udendørs blomster og haveudstillig. Heldigvis kunne hovedparten af den indendørs udstilling af
billedkunst, keramik, glas, foto og skulptur gennemføres dog uden entre for gæsterne.

Deltagere:
Elisabeth Asli, Dronninglund, maleri
Helle Crawford, Græsted, skulptur
Jens Kranen, Bindslev, foto
Jane Ekstrøm, Vodskov, maleri
Lene Frederiksen, Hals. Maleri/ skulptur
Kai Glad, Vester Skerninge, akvarel
Kim Herholt Groth, Vodskov, maleri
Karin Lykke Groth, Vallekilde, Akvarel
Danny Heinricht, Gjøl, maleri
Jytte Høeg, Virum, bronze
Per Munch Johansen, Dronninglund, foto
Louise Lange, Aalborg, keramik
Jan Langthjem, Frederikshavn, maleri
Arne Møller Larsen, Aalborg, akvarel

Randi Laubæk, København, maleri
Henriette Lorenz, Rudkøbing, maleri
Søren Lyngby, Hirtshals, skulptur/ maleri
Adam Mowen, Vennebjerg, glas
Sisse Fog Odgaard, Hillerød, tekstil
Susan Vivi Sørensen, Hirtshals, glas
Inga Vestergård Sørensen, Amager, keramik/
grafik
Marianne Trenskow, Nørresundby, tekstil
Arnt Uhre, Aarhus. Keramik
Malene Klint Vejlby, Svendborg, maleri
Henrik Woodpek, Sønderlev, træ
Katja Wunderling, Nürnberg, relief

9/5 – 4/7: ”MED BILLEDE SOM BRO”
Jean Moreaux og Else Raasum i dialog med 2021.
En retrospektiv udstilling om det dansk/franske kunstnerægtepar Else Raasum (1942-2017) og
Jean Moreaux (1938-2001).
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Vi viser en stor og alsidig kunstnerisk produktion, et fælles, kompromisløst liv, dedikeret til
kunsten, og 50 års kunsthistorie præget af koloristisk og spontan skaberglæde.
Vi har indbudt 8 samtidskunstnere til at gå i dialog med forskellige epoker og stilarter i de to
kunstneres liv. Samtidskunsten bliver vist side om side med Raasums og Moreauxs værker, så
inspiration og dialog kan identificeres af publikum. Vores ønske er, at der bygges bro mellem før
og nu og at Raasums og Moreauxs meget forskellige formsprog kan opleves som en aktuel
inspirationskilde, der optimalt set ophæver et “da” og et “nu” til fordel for et fælles kunstnerisk
afsæt.

De 8 samtidskunstnere er: Mia Nelle Drøschler, Camilla Skov, Clara Reeh, Rasmus Styrmer,
Amanda Monceau, Jonas Pihl, Emile Tarp Østengård og Meik Brüsch.

Ferniseringstaler: Borgmester Michael Klitgaard og musik Kaj Bertelsen
5

11/6 – 29/8: Udendørs udstilling: ”Fantasien i naturen-Naturen i fantasien ”
Skulpturer i naturen udført af børn og unge fra Agersted Friskole, Dronninglund Efterskole og
Dronninglund Skole. Projektet er støttet af Real Dania, Havekulturfonden, Sparekassen Vendsyssel
og Friluftsrådet.

11/7 – 5/9: ”LABORATORIUM”
15 kunstnere fra Danmark og Tyskland har fundet deres egen kunstneriske vej gennem deres
glæde ved at eksperimentere.
Mange veje er mulige i kunstlaboratoriet. Hver på sin egen måde.
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Ferniseringstaler: Jens Rasmussen
Musik: Pia Munch
11/9 – 7/11: ”NORDENS LYS”
”En hyldest til det gode håndværk”
20 kunstnere fra Hele Norden – Danmark, Færøerne, Grønland, Island, Finland, Norge og Sverige
viser værker af høj håndværksmæssig kvalitet.
Dronninglund Kunstcenter indbyder i sensommeren 2021, 10 + 10 nøje udvalgt og dygtige
kunstnere til en fællesudstilling, der viser den nordiske tradition for brug af gode materialer
kombineret med rigtigt godt håndværk.
Vi indbyder 10 af Nordens bedste akvarelmalere, der tør og kan udfordre akvarelteknikken på
imponerende og utraditionel vis. Internationalt er især den nordiske akvareltradition meget
anerkendt og efterspurgt.
I tæt samspil med akvareludstillingen på Dronninglund Kunstcenters vægge, indbyder vi 10 af
Nordens dygtigste korpuskunstnere til at udstille på Kunstcenterets gulv- og parkarealer.
Udstillingen ”Nordens Lys” er således et udtryk for, at kunstnerne kan deres kram!
”Nordens Lys” er kurateret af kunstnerisk leder på Dronninglund Kunstcenter, billedhugger Stinne
Teglhus i tæt samarbejde med billedkunstner Karin Lykke Groth.

Ferniseringstaler: Minister Flemming Møller Mortensen
Musik: Søren Lundbye
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14/11 – 19/12: ” JUL PÅ KUNSTCENTERET”

Historien om det danske julemærke, jule-ikoner, lyskunst og Julekugler.
Ferniseringstaler: Viceforstander Julemærkehjemmet Lene Gamrath.
Musik: Mai Skytte, sang, Hedvig Knive klaver

1.3. Andre arrangementer
(Eventudvalget, Maratonsang-udvalget og Dronninglund Kunstcenters Venner)

Efter mange aflysninger af arrangementer i 2020 pga. Corona kunne vi igen i 2021 gennemfører en
række kulturelle arrangementer:
➢ Torsdag den 20. maj. Musikalsk kunstvandring med Apinaja
➢ Søndag den 23. maj. ArtTalk v/Malene Ringvad, Rasmus Styrmer og Jonas Pihl
➢ Fredag den 11. juni. Koncert med Allan Olsen i skulpturgården i samarbejde med
Borgerforeningen.
➢ Søndag den 20. juni. Søndags Salon ArtTalk v/Connie Boe Boss og Frokost Jazz med Krabbe og
Lautrup Duo.
➢ Søndag den 18. juli. Søndags Salon og ArtTalk v/Lars Waldemar. Underholdning Spoken Words
v/Dannie Heinrich og guitarist Salvador Olmos.
➢ Tirsdag den 17. august. Koncert med Sangskatten v/Nikolaj Muldkjær.
8

➢ Torsdage den 28. oktober & 25. november. ”Syng Sammen Aften” v/ Hedvig Knive og Jens
Rasmussen.
➢ Søndag den 5. december. Julesøndags Salon. Musikalsk underholdning ved Palle Krabbe.
➢ Søndag den 12. december. Julesøndags Salon. Foredrag v/Johnnie Olsen, Julemærkehjemmet.
Musikalsk underholdning ved Klokkerholm Koret.

1.4. Økonomi.
Fondens regnskab for 2021 viser, at de samlede indtægter for året er 2.230.467 kr. og udgifterne
1.954.080 kr., dvs. årets resultat udviser et overskud på 276.387 kr. mod indtægter på 1.517.738
kr. og udgifter på 1.423.937 kr. og dermed et overskud på 93.801 kr. i 2020. Begge årsresultater er
inkl. fulde afskrivninger. Det relativt positive resultat for 2021 skyldes som tidligere nævnt
indtægter fra folketingets hjælpepakke vedr. faste omkostninger, tilskud fra fonde og gaver, pæne
besøgstal og indtægter fra salgsprovision vedr. udstillet kunst og salg i butikken samt bestyrelsens
solide økonomiske styring med udgangspunkt i tæring efter næring tankegangen.
Regnskabets indtægtsside består som tidligere år af ”mange bække små”. De vigtigste er (hele
tusinder): Entréindtægter på 259.350 kr. mod 182.365 kr. i 2020, hvor Kunstcentret var nedlukket
pga. Corona i flere perioder. I budgettet havde vi regnet med 300.000 kr. Når vi ikke nåede det,
skyldes det, at der pga. Corona-restriktionerne ikke kunne opkræves entré ved årets
forårs/påskeudstilling. Provision ved salg af udstillet kunst er 133.000 kr. mod blot 42.000 kr. 2020.
Det er en post, der traditionelt varierer meget fra år til år. Butikken bidrager netto med 189.000
kr. mod 190.000 året før. Caféen bidrager med netto 146.000 kr. mod kun 76.208 kr. året før.
Forskellen skyldes primært længere Corona-nedlukning i 2020 end i 2021. Sponsorindtægter er
uændret godt 150.000 kr. Tilskud og gaver udgør inkl. driftstilskuddet på 100.000 kr. fra
Brønderslev Kommune 542.000 kr., mod 372.000 kr. året før. De resterende beløb er støtte fra
fonde mv til de enkelte udstillinger, hvor vores fundraiser har haft en dygtig hånd. Endelig yder
Dronninglund Kunstcenters Venner 100.000 kr. både i 2020 og 2021.
Den lokale sponsorstøtte, det årlige driftstilskud fra Brønderslev kommune og Dronninglund
Kunstcenters Venner er helt afgørende for Kunstcentrets solide økonomi. De er også meget 9

værdifulde, fordi de viser, at der er stor lokal og kommunal opbakning til Kunstcentrets
virksomhed.
I 2021 regnskabets driftsudgifter er hovedposten naturligt nok udstillingsomkostninger på 726.000
kr. mod 340.000 kr. i 2020. Den store stigning skyldes primært den udendørs udstilling og er blevet
finansieret via fondstilskud. Bygnings- og arealomkostningerne er næsten uændret i forhold til året
før, ca. 190.000 kr. Underposterne viser en kraftig stigning i udgifterne til el og varme, 2020besparelserne ved overgangen fra oliefyr til luft til vand-varmepumpe er ved at være ædt op af de
stigende energipriser. Når det samlede beløb ikke vokser, skyldes det færre udgifter til indre- og
ydre vedligehold. Administrationsomkostningerne beløber sig til 233.000 kr. mod 185.000 kr. i
2020. Stigningen skyldes primært øgede telefon- og internetudgifter og nyanskaffelser til
sekretariatet.
Nettoafskrivningerne er 326.342 kr. mod 282.431 året før.
Egenkapitalen er som følge af årets resultat vokset fra 978.531 kr. til 1.254.918 kr. Grundkapitalen
alene er uændret 776.382 kr.
Regnskabet er uden anmærkninger fra revisors side.
Regnskabets blev enstemmigt godkendt på bestyrelsesmødet den 2.juni 2022. På mødet
besluttede bestyrelsen desuden at hensætte 200.000 kr. til bygningsfor- bedringer (elevator- og
toiletprojektet)
I forbindelse med tilbagekøbet af Dronninglund Kunstcenter i 2001 ydede en række virksomheder,
kommunen, amtet, pengeinstitutter 20-årige rente- og afdragsfri lån. Disse lån er i 2021
genforhandlet og forlænget foreløbig til 2026. De er fortsat afdragsfrie, men Kunstcentret skal nu
betale renter af lånene. Det er bestyrelsens plan gradvis at nedbringe disse langfristede lån.
Likviditetsmæssigt er Kunstcentret rimeligt solidt polstret både på kort og lidt længere sigt.

1.5. Bygningsforbedringer.
Der er løbende gennemført mindre reparationer og forbedringer, bl.a. indendørs indretning af
vaskesøjle og udendørs forbedringer af grusvejen op til Kunstcentret.

1.6. Ledelse og organisation.
De centrale led i ledelsen af Kunstcentret er: bestyrelsen, ledelsesgruppen, koordinationsudvalget,
de selvstyrende grupper, halvårlige orienteringsmøder.
Bestyrelsen har i 2021 bestået af Peter Hvid Jensen (formand), Keld Pedersen (næstformand og
økonomichef), Birgitte Bødker, Jørgen Ingvardsen, Ole Bjørn Petersen og Morten Jensen.
Bestyrelsen er ulønnet, og de enkelte bestyrelsesmedlemmer fungerer på forskellig vis som
frivillige på Kunstcentret. Der blev i 2021 afholdt 5 bestyrelsesmøder.
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I bestyrelsesmøderne deltager også den kunstneriske leder, billedhugger Stinne Teglhus, der
fremlægger forlag til og organiserer udstillingsvirksomheden, og Christian Christensen, formand
for Dronninglund Kunstcenters Venner, begge uden stemmeret.
Bestyrelsen har i overensstemmelse med fondsloven fortsat arbejdet med at sikre åbenhed og
transparens om fondens virksomhed via hjemmeside, nyhedsbreve, medarbejderbreve,
årsberetninger mv. Bestyrelsens praksis bliver årligt gennemgået for at sikre overensstemmelse
med fondslovens 16 anbefalinger til god fondsledelse. De 16 anbefalinger omhandler emner som
kommunikation, strategi, bestyrelsens sammensætning og kompetencer, evaluering af arbejdet i
bestyrelsen samt ledelsens vederlag. Vedrørende det sidste er det bestyrelsens politik, at der ikke
udbetales honorar for deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Det skyldes fondens økonomiske situation,
og at Kunstcentrets hele eksistens er baseret på frivilligt arbejde.
Ledelsesgruppen består af Birgitte Bødker, økonomimedarbejder og fundraiser, Eva Aagaard, leder
af sekretariatet og butikken, Frede Krogsgaard, pedel mv, Stinne Teglhus, kunstnerisk leder, og
Peter Hvid Jensen. Gruppen mødes sædvanligvis hver anden uge eller hyppigere, hvis nødvendigt.
Det er gruppens opgave at løse aktuelle problemer og sikre, at der er taget hånd om de forskellige
aktiviteter.
Koordinationsudvalget mødes ca. hver anden måned. Udvalget består af lederne af de forskellige
selvstyrende grupper og centrale frivillige i øvrigt og har til opgave at sikre koordinationen og
kommunikationen på Kunstcentret. Formanden indkalder og leder møderne. Corona-situationen
betød, at der blev afholdt færre møder end sædvanligt.
2 gange om året afholdes særlige medarbejderaftener, hvortil alle frivillige, ca. 150, er indbudt. På
disse møder redegør bestyrelsen, den kunstneriske leder for stort og småt vedr. Kunstcentrets
virksomhed. Der er rig mulighed for at fremkomme med ros, ris og konkrete forslag. Desværre
betød Corona-restriktionerne, at disse møder ikke kunne gennemføres i 2021. Den kunstneriske
leder inviterer alle interesserede frivillige til orienteringsmøder og guidede ture ved hver ny
udstilling
Helt afgørende for Kunstcentrets virksomhed er de ca. 150 frivillige, der i selvstyrende grupper
sørger for driften i café, butik, reception, rengøring, ophængning, pasning af udearealerne, events
og en række andre opgaver. Denne organisering har fungeret fint - også i 2021. Rigtig mange tak
for denne helt uundværlige og meget store indsats.
Dronninglund Kunstcenters Venner har også i 2021 været en meget tæt og værdifuld
samarbejdspartner. Foreningen støtter op om Kunstcentret med penge, f.eks. til restaureringen af
Poul Hermansens kunstværk ”Ægget” og med aktiv deltagelse i tilrettelæggelsen af Kunstcentrets
mange kulturelle aktiviteter ud over selve udstillingerne. Venneforeningen har herudover også i
2021 arrangeret vellykkede kunst- og kulturrejser til København og udlandet, noget der er en rigtig
god reklame for Kunstcentret.
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2. Det igangværende år
2.1. Udstillinger
(Kunstnerisk leder: Stinne Teglhus)
Påskeudstilling 27.3.-24.4.
Ferniseringstaler: Rasmus Krogh, fritids- og kulturchef i Brønderslev Kommune.
Vi byder på kærlighed og kildevæld, tro og tendens, lys og lyst. For der er nok at fordybe sig i og
glædes over, når 11 kunstnere lader sig inspirere af bølgeskvulp, bøgeblade, påskens budskab og al
naturens mangfoldighed. En frydefuld samling af skulpturer, malerier, keramik og installation, der
indbyder til ro eller rastløshed - alt efter temperament og humør.
Desuden byder ferniseringen på genindvielse af “Ægget” - den tonstunge mindeskulptur for
Kunstcentrets grundlægger Birger Jensen. Den har blevet restaureret og er fremover placeret på
plinten foran indgangen. Om det fortæller kunstnerisk leder, Stinne Teglhus, samt
Venneforeningens formand, Christian Christiansen.
Deltagende kunstnere:
Simon Aaen, maleri og relief,
Robert Jakobsen, skulptur,
Trond Fredriksen, skulpturel keramik,
Anne Koldsø, maleri,
Bodil Schmidt, maleri,
Majken Bilgrav, maleri og skulpturel keramik,
Ole Krongaard, skulpturel keramik og relief,
Bent christensen, keramik, træ og installation,
Dorte Visby, keramik,
Christina Mosegaard, maleri,
Helga Bugge, grafik.
Forårsudstilling - Transparens 1.5.-12.6.
Ferniseringstaler: Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.
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Kunstner Mia-Nelle Drøschler maler et stort værk direkte på væggen for enden af Galleri-Gangen
ind mod den store sal.
Udstillingen ”Transparens” tager udgangspunkt i et ønske om et kunstnerisk rum, hvor ro,
reflektion, kontemplation og gennemsigtighed er i højsædet.
Begrebet transparens skal forstås helt bredt og både konkret og symbolsk. Vi lever i en tid, hvor
det er svært at gennemskue livet og verden omkring os, og også at finde vej i verden som
individer. Tiden og samfundet ændrer sig konstant, vi leder efter en form for ro i sindet og ikke
mindst mulighed for at forholde os til os selv og hinanden og forstå vores plads i samfundet.
Kunsten kan tilbyde os et rum, hvor vi kan reflektere og gå i ro. Et sted, hvor det enkelte værk
enten konkret eller i overført betydning giver transparens og plads til overvejelse over os selv i
forhold til værket.
Initiativtager til udstillingen ”Transparens”, kunstneren Ann-Lisbeth Albek Sanvig, har i samarbejde
med kurator Connie Boe Boss sat holdet af professionelle, anerkendte og dedikerede
samtidskunstnere. Disse samtidskunstnere vil af Connie Boe Boss blive kurateret ind i
Dronninglund Kunstcenters udstillingsrammer.
Deltagende kunstnere:
Ann-Lisbeth Albek Sanvig
Christine Lyhne
Inger Odgaard
Mia-Nelle Drøschler
Tina Hvid
Matilde Duus
Nanna Riis Andersen
Marie Retpen og Begitte Lynge Andersen
Kristin Romberg
Lene Winther
Lene Juhler
Janne Mikkelsen
Sommerudstilling - Forunderlig Skulptur - Natur 18.6. - 18.9.
Udendørs og indendørs skulptur- og grafikudstilling
Ferniseringstaler: Helle Rask Crawford, formand for Dansk Billedhuggersamfund, samt formanden
for kulturudvalget i Brønderslev Kommune, Steen Søgaard Petersen.
Alle vægge, podier, skovstier, gravhøje, marker og enge er udsmykket med kunst. Indendørs også
med grafik. Og vi praler gerne med at have Nordjyllands - hvis ikke Danmarks - største
skulpturudstilling.
Fra tonstung granit, fint forarbejdet bronze, kærligt keramik, finurlige installationer, glade
glasfiberskulpturer og tækkelige træfigurer.
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122 af de unikke værker er at finde i den fantastiske natur omkring Kunstcentret på en 1,7 km lang
rute i kanten af Storskoven. Som desuden visse steder byder på fantastisk udsigt over det halve
Vendsyssel.
Dansk Billedhuggersamfund står sammen med Dronninglund Kunstcenter bag udstillingen, der
foregår fra 18. juni til 18. september.

I samme tidsrum foregår en række aktiviteter som eksempelvis afsløring af værker fra “Kunstneren
flytter ind” - dels på Dronninglund Efterskole, dels på Lunderagervej Bofællesskab. Her skaber en
kunstner sammen med beboere/elever i løbet af en uge et unikt værk, som i sommerens løb
præsenteres på kunstcentret.
Men også foredrag, debat og guidede ture kan du glæde dig til, ligesom du kan være med til at
stemme på den skulptur, der giver “Bedste oplevelse”.
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Som noget helt særligt har vi i sommerens løb udvidet åbningstiderne. Fra 1. juli til 14. august er
der åbnet tirsdag fra kl. 11 og helt til kl. 20 med mulighed for en aftentur. Onsdag til søndag er
åbningstiden kl. 11-17.
Udstillingen kombineres med symposier og er arrangeret i samarbejde med Dansk
Billedhuggersamfund og en række lokale foreninger og det lokale erhvervsliv.
Se de over 100 deltagende kunstnere på vores hjemmeside.
Efterårsudstilling – Asia-Europe 5 + dansk tekstilkunst - 24.9-13.11.
Ferniseringstaler folketingsmedlem Marie Bjerre.
Internationale skulpturel tekstiludstilling med værker af 36 kunstnere med baggrund i asiatiske og
europæiske lande. AE5 er en forsættelse af en række udstillinger, som turnerer i Europa.
Kunstværkerne er forbundet med gamle tekstile traditioner og udført i moderne
hverdagsmaterialer
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Juleudstilling - DKC 2022 åben censureret udstilling - 20.11-18.12.
Oplev desuden et inspirerende, julepyntet kunstcenter med etnisk-marked og lækker julemad i
caféen.

Julemærke-march den 4. december.

2.2. Andre arrangementer
(Eventudvalget, Maratonsang-udvalget og Dronninglund Kunstcenters Venner)
Der er i udstillingsåret 2022 allerede afholdt en række arrangementer:
➢ 8. april. Musikarrangement med The Quiggs
➢ 31. marts og 12. juni. ”Syng sammen aftener”
➢ 20. maj. Koncert med Nikolaj Muldkjær
➢ 10. juni. Udendørs koncert med Halberg og Friends i samarbejde med Borgerforeningen
➢ 19. juni. Udendørs Maraton Sangdag. Genoptaget efter 2 års aflysninger pga. Corona.
Derudover er der planlagt en række uden- og indendørs arrangementer i forbindelse med
Skulpturudstillingen og Juleudstillingen. Fra efteråret genoptages desuden syng-sammenarrangementerne.

2.3. Økonomi
Forventningerne til økonomien for 2022 er forsigtigt optimistiske, Corona-restriktionerne er
overstået, og Kunstcentret tilbyder et vældigt godt udstillingsprogram med den store inden- og
udendørsskulptur og grafikudstilling i sommeren 22 som det største trækplaster. Vi tror derfor, at
besøgstallet vil komme noget over 10.000 og give en entréindtægt på mindst 400.000 kr. Det vil
også give øgede indtægter fra provision ved salg af kunst, ved øget omsætning i butikken og
caféen. Vi forventer, at Venneforeningen vil bidrage med 100.000 kr. måske lidt mere i lyset af den
store medlemsfremgang. Kommunens driftstilskud øges til 125.000 kr. Mange tak for forhøjelsen,
som vi opfatter som en anerkendelse af vores kulturelle betydning for kommunen.
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Men udgifterne vil også vokse, ikke mindst udgifterne til transport af de mange skulpturer, til el,
vand og varme og vedligehold. En stor del af skulpturudstillingens særlige udgifter finansieres
ganske vist via tilskud fra fonde -skal nævnes - men Kunstcentret har selv skudt godt 100.000 kr. i
projektet og står med det fulde økonomiske ansvar.
Samlet set forventer vi et årsresultat omkring 0, inkl. fulde afskrivninger.

2.4. Organisation
Den helt centrale opgave er som tidligere år at få passet de mange daglige opgaver via frivilligt
arbejde. Det kræver god planlægning og stadig vedligeholdelse af det gode sociale miljø, at sikre at
de frivillige oplever, at Kunstcentret er et attraktivt og dejligt sted at komme i og at arbejde for.
Der er mange andre steder, hvor man også med mening kan lægge noget af sin fritid.
Det er vigtigt, at den samlede organisations forskellige led aktivt bidrager til stedets gode sociale
miljø og til hele stemningen på stedet og til følelsen af, at det er vores allesammens Kunstcenter.
De frivillige er Kunstcentrets bedste ambassadører. Bestyrelsen er meget bevidst om, at det
kræver en aktiv indsats fra ledelsens side. Informationen og den gensidige respekt skal være i top.
Vi har en stor tro på, at de mange frivilliges store engagement, ansvarlighed og gode humør også
vil være til stede i 2022. Foreløbigt er sæsonen begyndt godt, også på dette område.

2.5. Bygningsændringer
Bestyrelsen har netop besluttet, at forsøge at skaffe de nødvendige midler til etablering af
elevator og handicaptoilet, således at vi kan leve op til tidens rimelige krav til serviceniveau i
offentlige bygninger. Vores planer omfatter en elevator fra kælder til 1. sal og flytning af
toiletterne til kælderen. De eksisterende toiletter sløjfes. En sådan løsning er bygningsmæssig
mulig inden for de eksisterende rammer og vil som en god sidegevinst give ekstra udstillingsplads.
Men projektet kan naturligvis ikke realiseres uden store midler udefra. Dem tror vi, det er muligt
at skaffe. Vi er i gang. Forhåbentligt kan ændringerne gennemføres inden for de næste to-tre år.
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3. De kommende år
Der foregår fortsat i disse år en voldsom vækst i kunst- og kulturtilbud i de større byer, ikke mindst
i regionens hovedby, Aalborg. Det skal vi som kultur- og kunstinteresserede være rigtig glade for,
det er en berigelse, men det stiller et lokalt kulturelt fyrtårn som Dronninglund Kunstcenter over
for udfordringer. Hvor er vores plads i den fremtidige nordjyske kulturelle virkelighed – og har vi i
det hele taget en rolle at spille fremover?
Vi er i bestyrelsen ikke i tvivl om, at svaret er et fuldtonet ja, men vi er også klar over, at det til
stadighed vil kræve nytænkning, kvalitet og engagement.
Vi, inclusive den kunstneriske leder Stinne Teglhus, er optimister. Vores optimisme for en stor
fremtid for Dronninglund Kunstcenter bygger på, at nok står vi overfor store udfordringer, men vi
har også store ressourcer:
-

Et fantastisk hus med en super beliggenhed og unikke naturomgivelser, der kan inddrages i
udstillingsvirksomheden
Stor lokal opbakning, positive erhvervsvirksomheder, pengeinstitutter og en velvillig
kommune, der støtter dem, der vil noget.
Og endelig en entusiastisk og dygtig kunstnerisk leder, der sammen med alle de mange
engagerede frivillige er indstillet på en fortsat spændende udvikling af ”vores allesammens
Kunstcenter”.

Det er vores mål i løbet af få år at nå et besøgstal på mindst 15.000 årligt.

BESTYRELSEN FOR DRONNINGLUND KUNSTCENTER
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4. Bilagssamling
4.1. Bilag 1 - Ekstern årsrapport 2021
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4.2. Bilag 2 - Sponsorer
Basis Tryk
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Dangroup Alarm
Dronninglund Apotek
Dronninglund TV Center
INZITE
Kangamiut Holding
Kjærgaard Nord A/S
LE 34
M2 Byg
MENY, Dronninglund
Nordex Food A/S
Nordjyske Bank
PN-EL Service
Smedefirmaet Lars Mortensen ApS
Spar Nord Bank A/S
Sparekassen Danmark
Super Brugsen
Tømrermester Bent Brønden Pedersen A/S
Lundgaard Holding ApS
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4.3. Bilag 3 – Organisationsoversigt

ORGANISATION jan. 2022

ANSVARLIG

BUTIK, LEDER
BUTIK, VAGTLISTE
CAFÉ, LEDER
CAFE, VAGTLISTE

EVA AAGAARD
DORTHE HANSEN
KIRSTEN JENSEN
ULLA SØBORG, ANNE GRETHE
RASMUSSEN
VIVI HOVE JENSEN (vagtskema),
KIRSTEN NISSEN ANDERSEN RESTEN
FREDE KROGSGAARD (midlertidigt)
JENS AXEL RASMUSSEN

RECEPTION, GRUPPELEDER, VAGTLISTE
RENGØRING, GRUPPELEDER
UDE/GRØNNE HOLD, TAGRENDER
GRUPPELEDER
LEDER AF OPHÆNGNINGSHOLD MM
NEMTILMELD- ADMINISTRATION

SEKRETARIAT, REGNINGER,
BOGHOLDERI, FAKTURA, OPSLAG,
F0T0KOPI
VENNEFORENINGSADMINISTRATION
IT-ANSVARLIG
PR/MARKEDSFØRINGSUDVALG

PR VEDR. SKULPTURUDSTILLINGEN
JULEUDVALG

HJEMMESIDE, NYHEDSBREV, SOCIALE
MEDIER, MEDARBEJDERBREVE
FORENINGSBESØG, PRISAFTALER,
BESKED TIL RELEVANTE PÅ KUNSTC.

STINNE TEGLHUS
UDBETALING: EVA AAGAARD
OPRETTELSE AF INTERNE EVENTS:
BIRGITTE BØDKER, EVENTGRUPPEN,
VENNEFORENINGEN
EVA AAGAARD (leder), BIRTHE KIRSTINE
JENSEN, EVA AAGAARD, BIRGITTTE
BØDKER,
KAREN AXEN
PER JOHANSEN
JØRGEN INGVARDSEN (FORMAND), Per
JOHANSEN, STINNE TEGLHUS, EVA
AAGAARD, JENS RASMUSSEN, LISBETH
HELLESKOV, PETER HVID JENSEN
LISBETH HELLESKOV
BIRGITTE BØDKER(FORMAND), STINNE
TEGLHUS, EVA AAGAARD, KAREN AXEN,
KIRSTEN JENSEN, SUSANNE VINTHER
PER MUNCH JOHANSEN, LISBETH
HELLESKOV, STINNE TEGLHUS, PETER
HVID JENSEN
JENS RASMUSSEN: ALT VEDR. EXTERNE
BESØG.
BIRGITTE BØDKER: INTERNE
ARRANGEMENTER.

ORGANISATION jan. 2022

KOORDINATIONSUDVALG

PEDELFUNKTIONER, BONRULLER,
NØGLER/BRIKS, POSTKASSE
VARME
PROJEKTØRER/LAMPER
GRÆSSLÅNING
ÅBNE-LUKKE, WEEKEND
ÅBNE-LUKKE, HVERDAG
KASSEAPPARATER,
DANKORTTERMINALER, TELEFON,
MOBILPAY
EVENTS UDE/INDE PLUS HJÆLP VED
ARRANGEMENTER
MARATON SANGDAG
REGNSKAB

FERNISERING

ANSVARLIG
KIRSTEN NISSEN ANDERSEN:
ARRANGEMENTSSKEMAER TIL CAFÉ,
BUTIK OG RECEPTION.
PETER HVID JENSEN(FORMAND),
STINNE TEGLHUS, EVA AAGAARD,
KIRSTEN NISSEN ANDERSEN, VIVI HOVE
JENSEN, FREDE KROGSGAARD, KIRSTEN
JENSEN, ULLA SØBORG, BIRGITTE
BØDKER, PER MUNCH JOHANSEN,
BIRTHE KIRSTINE JENSEN, JENS VEJRUM,
DORTE HANSEN, JENS RASMUSSEN,
JENS AXEL RASMUSSEN, KRISTIAN
KRISTOFFERSEN, LISBETH HELLESKOV.
FREDE KROGSGAARD,
KRISTIAN JENSEN
JØRGEN ABILDGAARD
JENS VEJRUM
CHRISTIAN CHRISTENSEN
FREDE KROGSGÅRD
EVA AAGAARD

KRISTIAN KRISTOFFERSEN(Leder), NIELS
FREDERIK PEDERSEN, FINN GERTOV.
JENS RASMUSSEN, HEDVIG KNIVE
KELD PEDERSEN, BIRTHE KIRSTINE
JENSEN, BDO REVISION, EVA AAGAARD.
ADMINISTRATION AF SPONSORER: KELD
PEDERSEN, EVA AAGAARD.
AFVIKLING: STINNE TEGLHUS. SANG,
MUSIKALSK UNDERHOLDNING: HEDVIG
KNIVE, JENS RASNUSSEN, MAD OG
DRIKKE: KIRSTEN JENSEN. STOLE MV:
FREDE KROGSGAARD. MIKROFON: PER
JOHANSEN/JØRGEN

ORGANISATION jan. 2022

DAGLIG LEDELSESGRUPPE

ØKONOMIUDVALG
BESTYRELSE

ANSVARLIG
INGVARDSEN.FERNISERINGSTALER:
PETER HVID JENSEN.
PETER HVID JENSEN, STINNE TEGLHUS,
FREDE KROGSGAARD, BIRGITTE
BØDKER, EVA AAGAARD.
KELD PEDERSEN (ØKONOMICHEF),
PETER HVID JENSEN.
PETER HVID JENSEN (FORMAND), KELD
PEEDERSEN (NÆSTFORMAND OG
ØKONOMICHEF), BIRGITTE BØDKER,
JØRGEN INGVARDSEN, OLE BJØRN
PEDERSEN, MORTEN JENSEN. UDEN
STEMMERET: STINNE TEGLHUS,
CHRISTIAN CHRISTENSEN.
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4.4. Bilag 4 – Ledelse
Dronninglund Kunstcenter er ejet af Fonden for Dronninglund Kunstcenter, der henhører under
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regelsæt med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som
fondsmyndighed.
Fonden ledes af en bestyrelse, der i flg. Vedtægterne består af 6 – 8 bestyrelsesmedlemmer. Heraf
udpeger Dronninglund Kunstcenters Venneforening 2, Dronninglund Borgerforening 1, Fondens
bestyrelse 2 fra sponsorkredsen og 1 fra undervisningsområdet i Sydøstvendsyssel. Herudover kan
bestyrelsen udpege yderligere op til 2 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne
udpeges for 4 år. Der kan ske genudpegelse.
Fondsbestyrelsen er en ”arbejdende bestyrelse”, der er tæt på og i større eller mindre omfang
deltager i selve driften af Kunstcenteret på linje med de mange tilknyttede frivillige. Bestyrelsen
modtager ikke honorar.
Fondsbestyrelsen består for tiden af:
Peter Hvid Jensen, formand, pensioneret rektor fra Dronninglund Gymnasium, udpeget af
Dronninglund Kunstcenters Venneforening
Keld Pedersen, næstformand og økonomichef, formand for NORDEX FOOD A/S, udpeget som
repræsentant for sponsorerne.
Morten Jensen, advokat, partner i advokatfirmaet Børge Nielsen, udpeget som repræsentant for
sponsorerne.
Birgitte Bødker, fhv. medarbejder ved og medejer af INCITARE, udpeget af Dronninglund
Borgerforening.
Jørgen Ingvardsen, journalist ved Nordjyske Medier, tidligere ungdomsskoleleder, udpeget af
Dronninglund Kunstcenters Venneforening.
Ole Bjørn Petersen, forfatter, lektor på Dronninglund Gymnasium, udpeget for
uddannelsesområdet i Sydøstvendsyssel.
Dronninglund Kunstcenters kunstneriske leder, billedhugger Stinne Teglhus og formanden for
Dronninglund Kunstcenters Venner, fhv. lærer Christian Christensen, deltager i
bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Fondens revision: BDO, statsautoriseret revisionsaktieselskab.
Fondens pengeinstitutter: Sparekassen Danmark og SPAR NORD Bank A/S

25

4.5. Bilag 5 – Visioner
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