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KUNSTNYT 
 

Ministeriernes Kunstforening 
www.minibib.dk/mk 

Nr. 1 – Februar 2014 
 
 
 

Omvisning i Edition Copenhagen 
Onsdag den 5. marts, kl. 16.30 
Strandgade 66, Christianshavn 

(se kort nedenfor) 
 

    
 

Edition Copenhagen er beliggende på Christianshavn, hvor husets 1000 m2 er fordelt på et 
litografisk værksted, et rammeværksted og et showroom, hvilket til sammen skaber en god og 
dynamisk atmosfære. 
 
Edition Copenhagen er af de førende litografiske værksteder i Europa 
 
Hver uge skaber såvel etablerede som nye kunstnere litografiske værker på det litografiske 
værksted. Værker, som efterfølgende formidles verden over til museer, kunstsamlere, 
virksomheder og privatpersoner.  
 
Edition Copenhagen har en årelang historie og erfaring bag sig, hvor tradition og klassisk håndværk 
kombineret med nytænkning og global ekspansion mødes i et innovativt kunstnerisk univers og i 
en proces, der ikke er at finde andre steder.  
 
Tanken med arrangementet er at skabe større forståelse og interesse for grafiske værker. 
  
 Vi mødes i galleriets showroom / udstillingslokale, hvor Søren Wissing - medindehaver af huset - 
tager imod og fortæller og viser rundt under besøget.  
 
Vi begynder med en omvisning i den aktuelle udstilling. Herefter ser vi værkstedet, hvor Søren 
Wissing gennemgår og beskriver håndværket. Vi forsætter til trykværkstedet, hvor det handler om 
farver. Og derefter til rammeværkstedet, hvor vi får en forklaring på processen omkring 
indramning.  
 
Og til sidst – skal vi se de aktuelle udgivelser /grafiske værker fra huset forlag.  
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Vi byder på en forfriskning og lidt mundgodt under besøget.  

 

Så meget tyder på, at vi får en hyggelig og spændende aften.   

Antal: Ingen begrænsning. Så gæster er meget velkomne. Tag gerne flere med!  

Mødested: Strandgade 66, showroomet (hovedindgangen) kl. 16.30   

Pris: 50 kr. for medlemmer, 70 kr. for gæster. Børn og unge, indtil 21 år: Gratis  

Tilmelding: Til minstkunst@gmail.com eller skriftligt til Maien Kruuse, Rude Vang 27 A, 2840 Holte. 

Betaling (ved tilmelding): Ministeriernes Kunstforening, konto nr. 3001- 4001531107 

Husk at anfør: Navn på indbetaler samt antal betalende deltagere + ikke betalende børn og unge 

Tilmeldings- og betalingsfrist: 1. marts  

 

 

 Find vej med off. transport: 

 Bus: 2A, 350S, 66, 40, 871, stop ved  
 Christianshavns Torv, Torvegade 
 Metro: M2, M1 stop ved Christianshavns Torv. 

 
 

  
  

mailto:minstkunst@gmail.com
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Referat af generalforsamlingen den 21. november 2013 
afholdt i  

Direktoratet for Kriminalforsorgen 
Strandgade 100, Bygning K  

    

GENERALFORSAMLING 
 

Dagsorden: 
1) Valg af dirigent 
2) Formanden aflægger beretning 
3) Kassereren forelægger det reviderede regnskab (01.07.12 - 30.06.13) 
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg 
5) Valg af 2 revisorer 
6) Valg af revisorsuppleanter 
7) Fastsættelse af medlemsbidrag 
8) Forslag fra medlemmerne 
9)Dialog med medlemmerne  

10) Eventuelt  
 

 
 

1. Valg af dirigent 
 
Formanden, Maien Kruuse, bød forsamlingen velkommen, og foreslog Jytte Heje Mikkelsen som 
dirigent. Der var ingen modforslag, og Jytte Heje Mikkelsen blev herefter valgt som dirigent. Jytte 
Heje Mikkelsen takkede for valget, og konstaterede - at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  
 

2.      Formanden aflægger beretning 

 
ARRANGEMENTER: 
7 gennemførte arrangementer - 5 forår - 2 efterår. 
Der har været tale om en bred vifte af forskelligartede arrangementer, hvis jeg selv skal sige det    
3 arrangementer havde pæn tilslutning, mens 4 ikke var særlig godt besøgt.  
 
Årets arrangementer i kronologisk rækkefølge: 
 
27. februar (onsdag) 
Rundvisning i afgangsudstillingen på Arkitektskolen 
 - af udstillingsarkitekt Peder Duelund Mortensen, som selv havde stået for afgangsudstillingen. 
 
21. marts (torsdag)  
Omvisning i udstillingen ”ENTEN-ELLER” NIKOLAJ KUNSTHAL  
 
24. april (onsdag) 
Besøg hos billedkunstner Rikke Luther i husbåden ”Spaceframe”, Holmen  
 
15.maj (onsdag) 
Omvisning i filmselskabet Zentropa, Filmbyen 22, 2650 Hvidovre 
 
13. juni (torsdag) 
Omvisning i Assistens Kirkegård, ”Den fortællende have”  
- af Christoffer Jørgensen, kulturvejleder og kulturgeograf cand.scient. ved Kbh´s Universitet, viste rundt. 
 
4. september (onsdag) 
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 Guidet tur – Fabeldyr i København + fællesspisning  
 - af lektor Verner Madsen, Århus 

  

9. oktober (onsdag) 

Besøg hos Ina Munch, Frederiksholms Kanal 28 H - enke efter Viktor VI, en amerikansk kunstner i 

Amsterdam  

INDKØBSPOLITIK: 
Bestyrelsen satser som hidtil på en bred vifte af forskellige kunstneriske udtryk såsom moderne 
billedkunst, glas, keramik, mindre skulpturer og smykker. Indkøbene finder bl.a. sted i de gallerier, 
atelierer m.m., som foreningen besøger som led i arrangementer.  
 
KUNSTNYT  
Bestyrelsen har i år udsendt 5 numre. 
Nr.1: Referat af generalforsamlingen 2012  
Nr. 2: Forårsprogram 2013 (5 arrangementer) 
Nr. 3 og 4: Hhv. første og andet efterårsarrangement. 
Nr.5: Indkaldelse til generalforsamling 2013. 
Bladet udsendes så vidt muligt på mail. Ellers pr. post til medlemmer uden e-mailadresse. 
Alternativt kan seneste nyt altid findes på foreningens hjemmeside.  
 

MEDLEMSSITUATIONEN: 

Pt. har foreningen 133 medlemmer. Forrige år udgjorde medlemstallet 139. Et lille fald, men trods 

alt nogenlunde stabilt. 

Men vi burde være mange flere!  

Derfor opfordrer vi alle medlemmer til at gøre en aktiv indsats for at få kolleger/venner med i vores 

forening! 

Vi har forsøgt at aktivere medlemmerne via vores årlige hvervekampagne(r), som stadig kører. Dét 

har også givet en del medlemmer, og det er vi naturligvis glade for!  Men vi skulle gerne være 

mange flere. 

3.  Kassereren forelægger det reviderede regnskab (01.07.2012- 30.06.2013) 

Kassereren gennemgik regnskabet. Regnskabet er vedlagt, se sidste side. 
Der er købt gevinster for 37.914 kr. i det forløbne år. 
Der var ingen bemærkninger til regnskabet, og det blev herefter godkendt.  
 

4.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg 

Helga Ejskjær og Maien Kruuse modtog genvalg.  
 

5. Valg af 2 revisorer 
Jette Fabech-Larsen og Winnie Kirchheiner modtog genvalg.. 
  

6. Valg af revisorsuppleanter 
Patrick Søndergaard og Susanne Hildebrandt, revisorsuppleanter, modtog genvalg. 
 

7. Fastsættelse af medlemsbidrag 

Bestyrelsen foreslog, at medlemskontingentet for 2014 fastsættes uændret til 375 kr. pr. medlem.  
Dette blev vedtaget. 

 
 8. Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
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9.  Dialog med medlemmerne  

Der var forslag om, at der skal forsøges med mere brede arrangementer. 
 

10. Eventuelt 

 Ingen punkter blev nævnt. 

 
 

Bestyrelsens konstituering 
 

Bestyrelsen har på sit første møde efter den ordinære generalforsamling 2013 konstitueret sig 
sådan: 
 
Formand: Maien Kruuse  Tidl. Skatteministeriet 
Kasserer: Anne Nue   Erhvervsstyrelsen 

Annette Stefani  Sundhedsministeriet 
Jeanne Olsen  Økonomi- og Indenrigsministeriet  

 Anne Grethe Rasmussen  Direktoratet for Kriminalforsorgen 
Helga Ejskjær  Københavns Kommune 
Ellen Tobias   Pensionsstyrelsen 

 

 
 

Hvervekampagnen kører stadig 

Skaf derfor et nyt medlem  
og vær med i lodtrækningen om en præmie 

på generalforsamlingen 2014 
Hvis du skaffer et nyt medlem, har du mulighed for at vinde en gevinst. 

For hvert nyt medlem, du hverver, får du et lod i lodtrækningen. Jo flere medlemmer du skaffer, jo flere 
lodder får du i lodtrækningen. Dine vinderchancer forøges altså i takt med antallet af nye medlemmer, du 
hverver. 

Nye medlemmer, der er hvervet siden generalforsamlingen 2013, dvs. fra 21. november 2013, tæller med og 
giver dig lod. 

Sådan tilmelder du nye medlemmer: 

 Send en mail til sekretæren, Annette Stefani, på ast@sum.dk 

 og oplys det nye medlems navn, adresse, ansættelsessted, tlf. og evt. e-mail 
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