Beretning for 2015-2016 i Silkeborg Kunstnerlegat.

Aflagt på den ordinære generalforsamling den 30.april 2016 på Museum Jorn,
Silkeborg.
Hjerteligt velkommen på Museum Jorn på denne herlige forårsdag. Det er i hvert
fald i skrivende stund bestyrelsens håb, at snestorm er afløst af mildt magsvejr på
denne sidste april-dag. Det er en glæde for bestyrelsen at se det store fremmøde
her i dag. Igen i år har det ikke været muligt at afholde generalforsamlingen og
legatoverrækkelsen i Cobra-salen, hvor vi plejer at være, da den er fyldt op med
aktiviteter i forbindelse med den igangværende udstilling. Vi håber, at mødet vil
kunne gennemføres med den sædvanlige gode stemning her i umiddelbar nærhed
af Stalingrad. Og sidste år, hvor vi også holdt generalforsamlingen her, gik det ,
efter bestyrelsens mening rigtigt udmærket.
En særlig velkomst skal lyde til Maria Rubinke, som bestyrelsen har udvalgt som
årets kunstner.

Vi starter traditionen tro med generalforsamlingen og går derefter over til
legatoverrækkelsen. Vi regner med, at være færdige her omkring kl. 17.15, således
at vi kan nyde et glas og en sandwich i cafeen og uddele årets kunstværk i foyeren.

Bestyrelsen har glædet sig til dette vores højdepunkt på året, ikke mindst på grund
af den stadigt stigende interesse for legatet. Der er således nu kun ganske få
pladser til optagelse i den eksklusive medlemskreds – og derefter må der påregnes
ventetid på at blive medlem.
Det bør nok også noteres, at med et fuldt medlemstal på 150, vil der ikke blive
”overskud” af værker, der kan blive udbudt til salg, og med en liste over de
kunstnere, der de tidligere år har modtaget legatet, vil mange måske ærgre sig
over ikke at kunne modtage et af de kunstværker, som legatet foranlediger uddelt
til medlemmerne.
Her skal blot nævnes i flæng: Martin Bigum, Louise Hindsgavl, Tal R, Løvernes
konge, Claus Ørntoft, John Kørner, Julie Nord, Andreas Schulenburg, og den
seneste legatmodtager, Rose Eken.

Vi håber, at vi får en god eftermiddag.

Bestyrelsen har afholdt 4 møder i løbet af året: 09. maj 2015, 30. september, 30.
november og d.d. Et møde blev afviklet på Clay i Middelfart i november 2015, og
ellers er møderne afholdt her i Silkeborg. På bestyrelsesmødet i maj konstituerede
bestyrelsen sig.
En stor tak skal lyde til den samlede bestyrelse og suppleanterne, der på
forbilledlig vis har hjulpet og støttet op om arbejdet i årets løb med gode forslag,
ideer og ikke mindst praktisk arbejde med opdatering af hjemmesiden og gode
inputs.

Inger Møller, der i mange år har været tilknyttet bestyrelsen, både som medlem
og suppleant har af personlige grunde valgt ikke at genopstille. Herfra skal lyde en
stor og varm tak for et eksemplarisk udført arbejde med både det praktiske
arbejde og entusiasmen i legatets arbejde og de altid gode inputs ved møderne og
forslag til løsning af praktiske problemer.
Tak til alle medlemmerne for opbakningen til legatet.

