
Keramikkens Venner

Referat af generalforsamling

Afholdt den 11. marts 2019 kl. 19.30 på Busses Skole, Mosebuen 1, 2820 Gentofte.

Til generalforsamlingen deltog bestyrelsesmedlemmerne Jens Bukh, Gunnar 
Jacobsen, Anker Tvermosegaard og Carsten Groth. Der var afbud fra Helle 
Bovbjerg. Derudover var der 28 fremmødte medlemmer af Keramikkens Venner.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Valg af 

⁃ Bestyrelsesmedlemmer. Anker Tvermosegaard er på valg og 
genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår, at suppleant Peter Nedergaard 
vælges.

⁃ Suppleanter. Mariko Wada og genopstiller ikke.
⁃ To revisorer og en revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår, at de 

nuværende revisorer Bjarne Leth Nielsen og Annimi Holst-Schmidt 
genvælges. Den nuværende revisorsuppleant Inger Tribler foreslås 
ligeledes genvalgt.

5. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet foreslås fastsat uændret.
6. Indkomne forslag (ingen).
7. Eventuelt.

Ad 1. 
Morten Ledet blev valgt til dirigent.

Ad 2. 
Formandens beretning for 2018:

2018 var mit første år som formand for Keramikkens Venner, i hvis bestyrelse jeg har 
været sekretær siden 2015. Samtidig fik bestyrelsen to nye medlemmer, Carsten 
Groth og Helle Bovbjerg, og Peter Nedergaard blev valgt som ny suppleant sammen 
med Mariko Wada, der modtog genvalg. Bestyrelsen konstituerede sig med Carsten 
Groth som sekretær, Anker Tvermosegaard som kasserer og Gunnar Jakobsen som 
næstformand. 
Bestyrelsen har holdt 3 møder i 2018. Vi har haft fokus på arrangementer indenfor 
de 4 kerneområder: værkstedsbesøg, foredrag, private besøg hos keramiksamlere 
og rundvisninger på udstillinger. I den senere tid har vi desuden arbejdet med at 
planlægge en markering af foreningens 25 års jubilæum i form af en udstilling på 
CLAY, som skal afspejle de forskellige måder, hvorpå foreningens medlemmer 
interesserer sig for og samler på keramik. Vi ønsker desuden at udgive et lille 
katalog. Denne udstilling åbner den 31. maj 2018 og vil fortsat kræve bestyrelsens 
opmærksomhed resten af foråret. Keramiske Noter er som vanligt udkommet 2 



gange med Gunnar Jakobsen som redaktør.
Vi har for tiden 159 medlemsskaber svarende til 191 personer. Det er en lille 
fremgang på 5-10 medlemskaber, hvilket nok ligger indenfor den tilfældige variation i 
løbet af året. Vi har naturligvis en del udmeldelser hvert år – både aktive og pga. 
manglende betaling af kontingent. Der skal derfor en stadig hvervning af nye 
medlemmer til for at opretholde et stabilt medlemstal. 
Det er bestyrelsens ønske, at foreningen vokser; vi tror på, at der er flere mennesker 
med interesse for keramik, som kunne have glæde af et medlemskab. Vi vil derfor 
gerne have mere fokus på at udbrede kendskabet til foreningen og vores aktiviteter. 
Keramikkens Venner har en aktiv facebookprofil med cirka 1200 følgere, og vi har for 
nyligt fået en ny hjemmeside, som med tiden skal gøres endnu mere informativ og 
indbydende. Der er stadig behov for at styrke vores kommunikation med 
medlemmerne, f.eks. via det elektroniske nyhedsbrev. Jeg vil også gerne opfordre 
alle medlemmer til at hjælpe os med at fortælle om Keramikkens Venner, så flere 
bliver opmærksomme på foreningen! Desuden har vi en løbende drøftelse af, 
hvordan vi kan gøre foreningen mere attraktiv for potentielle medlemmer, herunder 
nye typer af aktiviteter eller medlemsfordele.
Vi har afholdt 9 arrangementer i 2018. Vi har ikke haft aflysninger – tak til 
medlemmerne for interesse og opbakning til vores arrangementer! I kronologisk 
rækkefælge: 
1. Privat besøg hos Elfi og Hermann Christiansen, januar 2018
2. Rundvisning i udstillingen ”En verden i keramik” på Louisiana, februar 2018
3. Foredrag : Tommerup Keramiske Værks ted v. L ise Se isbø l l , 

generalforsamling, marts 2018
4. Værkstedsbesøg hos Karin Blach Nielsen, maj 2018
5. Privat besøg hos Anders Uhrskov, maj 2018
6. Privat besøg hos Morten Ledet og Susette Westergaard, august 2018
7. Værkstedsbesøg hos Jac Hansen, Anne Fløche og Hans Vangsø, oktober 

2018
8. Omvisning i Erichsens Palæ og Danske Banks Kunstsamling, november 2018
9. Værkstedsbesøg hos Gunhild Aaberg, november 2018

Der blev opfordret til, at medlemmerne går ud og er ambassadører for Keramikkens 
Venner, så foreningen kan få et mere synligt ansigt udadtil. Desuden må medlemmer 
af Keramikkens Venner meget gerne komme med forslag til (og eller arrangere) 
arrangementer, herunder værkstedsbesøg, foredrag, museumsbesøg, private 
fremvisninger. 

Ad 3. 
Kasserer Anker Tvermosegaard gennemgik det reviderede regnskab, som blev 
godkendt. Der blev desuden oplyst, at der i 2019 vil komme en ekstra udgift i 
forbindelse med afholdelse af Keramikkens Venners 25 års jubilæumsudstilling på 
CLAY.

Ad 4. 



Valg af bestyrelsesmedlemmer: Suppleant Peter Nedergaard blev valgt ind i 
bestyrelsen for de næste to år. Ved en gennemgang viste det sig, at Carsten Groth 
som blev valgt ind i bestyrelsen sidste år, kom ind i stedet for Susan Lange der 
havde valgt at stoppe før tid. Det betød at Carsten Groth var på valg i år. Carsten 
Groth blev genvalgt for de næste to år.
Valg af suppleanter: Barbro Haar og Jørn Sparre blev valgt som suppleanter.
Valg af to revisorer og en revisorsuppleant: Bjarne Leth Nielsen og Annimi Holst-
Schmidt blev genvalgt som revisorer. Inge Tribler blev genvalgt som 
revisorsuppleant.

Ad 5.
Kontingentet for 2020 blev fastsat til kr. 225,- for enkeltpersoner, kr. 325,- for par og 
kr. 450,- for firmaer (uændret i forhold til 2019).

Ad 6.
Der var ingen indkomne forslag.

Ad 7.
Der blev stillet en del spørgsmål omkring den nært forestående udstilling på CLAY i 
forbindelse med Keramikkens Venners markering af sit 25 års jubilæum. Der var 
spørgsmål omkring forsikring af værker, transport, budget, deadlines mv. Jens Bukh 
vil skrive ud til samtlige udstillere inden for nær fremtid med afklaring af disse 
spørgsmål.
Bestyrelsen orienterede også om, at der på budgettet er afsat kr. 20.000,- til 
udstilingen plus kr. 3.000,- til uforudsete udgifter.

Efter generalforsamlingen blev der holdt et foredrag af Bjarne Leth Nielsen: “Nedslag 
fra en keramikrejse til Japan, november 2018” hvor han viste eksempler på det 
indkøbte keramik fra rejsen. Der var desuden input fra Ivan Weiss som havde boet 
og arbejdet i Japan i en årrække. Ivan viste desuden fotos og hjembragt keramik fra 
hans tid i Japan.

Referent: Carsten Groth, den 15. marts 2019.

 


