
Kunst 6630 - generalforsamling d. 10. marts 2014 
 

Formandsberetning 2013 v. Dorte Brande Teichert 
 
Bestyrelsen i Kunst 6630 kan glæde sig over et år, hvor vi har haft rigtig mange gode 
oplevelser med vores medlemmer med en fin tilslutning.   
 
Vi har ca. 135 medlemmer, hvilket er det niveau vi har ligget på de senere år. Der er som 
altid plads til flere, så giv et gavekort til en oplevelse, inviter ægtefæller eller venner med 
til vores arrangementer. Måske en invitation lige er det, der skal til for at fange 
interessen.  
 
Vi har som vanligt haft et arrangement ca. 1 x om måneden og i 2013 nåede vi op på i alt 
13 arrangementer, inkl. særarrangementer som afsløring af ”Inuit” og kunstudstilling. 
 
John, som udover kassererjobbet også er vores ihærdige fotograf- og showmand vil 
senere vise højdepunkterne fra årets arrangementer i billeder og lyd, men jeg vil da lige 
nævne de enkelte arrangementer, startende med:    
 
1. halvår 2013 

 
Torsdag d. 17. januar: Foredrag om "Paris og kunsten" med Jørgen Steinicke,  
2. foredrag omkring Neoimpressionisme, Symbolisme, Naivisme, Ekspressionisme, 
Kubisme, Dadaisme og Surrealisme. 1. foredrag blev holdt i november 2012. Var bl.a. 
optakt til tur til Paris m. Jørgen Steinicke. 
 
Mandag d. 25. februar:  så vi den nye, franske film Holy Motors om en familefar, der i 
løbet af én dag spiller 11 forskellige roller. 
 
Mandag d. 18. marts: var der generalforsamling 2013.  
 
Søndag d. 7. april: Eftermiddagstur til Ribe og Galleri Stuhr, Hans Tavsens Hus og Trine 
Theuts galleri. 
 
Lørdag d. 25. maj: Heldagstur til Højer, som jo er en ren kulturperle. Vi besøgte de fire 
kunstnere Hanne Sønnichsen, Jytte Lysgaard, Ghita Beck Svensen og Malene Hansen. 
På Højer Efterskole nød vi Dan Thuesens store marskmalerier. Dagen sluttede med et 
udsøgt måltid på Højer Hjortefarm. 
 
Fredag d. 31. maj: Deltagelse i RøddingFesten og "Sjov fredag for børn". 
Årets tema var "Leg med farver" - og vi tilbød maling på sten, lav en skulptur eller lav en 
dansende dukke.  
 
Lørdag d. 8. juni 2013: Tur til Vejen Kunstmuseum. 
Deltagelse i fernisering med udstilling af Susette Holten f. Skovgaards malerier m.m. 
 
Primo august: 
I 2013 deltog vi ikke med en stand ved ”Open by Night” pga. ferietravlhed, men vi regner 
da med at deltage fremover. 
 
 
  



Program for 2. halvår 2013  
 
Tirsdag 20. august: Aftenudflugt til Galleri 46, Holsted hvor Jørgen Steinicke fortalte om 
kunst ud fra egne værker med titlen: En kunstners skillevej. 
 
Søndag d. 29. september: Heldagstur til Billund hvor vi besøgte Skulpturparken, Billund 
Centret med kirken, Huset Ølholm m. kunsthåndværk og billedkunstneren Ingrid Villesen. 
Let frokost i ”Det gamle bageri”. 
 
Mandag  7. oktober: så vi den græsk/tysk film "Meteora" fra 2012 om en kontroversiel 
forelskelse mellem en nonne og en munk. 
 
Torsdag 21. november: Foredrag  v. billedhugger Sophus Ejler Jepsen - Dansk og 
Japansk kunst frem mod Japans åbning og det danske nederlag i 1864. 
Her var vi desværre kun 14 fremmødte.   
 
Fredag d. 29. november: I forbindelse med indvielsen af Klinik for Fysioterapi og Rødding 
Senetenspraksis i Rødding Centret fik vi endelig afsløret skulpturen ”Iniuit”, udført af 
Bodil Arbjerg Lundby og doneret af tidligere formand Ulla Kures familie.  
 
28., 29. og 30. december: Vi kunne atter efter Kunstudstilling 2013 konstatere, at den var 
rigtig godt besøgt. Ca. 120 mødte op til ferniseringen og ca. 270 kom forbi og så 
udstillingen. Det kan vi kun være tilfredse med. Årets åbningstale stod præst Mette Geil 
fra Frimenigheden for, og det gjorde hun fantastisk flot. Mette Geil kom omkring rigtig 
mange facetter omkring livet og kunsten.  
 
Årets udstillere var Nis Schmidt, Lene Fogtmann, Helene Thing, Ghita Beck Svensen og 
Lene Vidding. Alle har de skænket flotte værker til udlodning og auktion - så glæd jer.   
 
Formandsberetningen dækker jo det forgangne år, men jeg vil lige sige lidt om hvad vi 
også har arbejdet med i 2013. Arbejder som vil fortsætte i 2014. 
 
Som I sikkert har set i Ny tirsdag arbejdes der på, som et nyt initiativ, at etablere en 
Rødding Kulturuge i uge 40. Undertegnede deltager i Arbejdsgruppen som repræsentant 
for Kunst 6630. Det er virkelig positivt at opleve hvor meget gejst og arrangement, der 
lever i alle vores foreninger. Kan nævne, at vi i Kunst 6630 arbejder på vores bidrag, som 
forhåbentlig bliver til en folder om nogle af byens kunstværker. I Kulturugen vil vi så, 
måske i samarbejde m. Forum Rødding, arrangere en gåtur rundt til de forskellige værker. 
 
I forbindelse m. Rødding Centrets jubilæum i efteråret 2014, har Kunst 6630, som 
efterspurgt af RC, taget initiativ til et forslag omkring et jazz-arrangement i forbindelse m. 
vores kunstudstilling mellem jul og nytår. Om det kan gennemføres ved vi ikke på 
nuværende tidspunkt, da vi stadig er i dialog.     
 
 
Jeg vil gerne afslutte med en velment tak til hele bestyrelsen for det store arbejde og 
engagement I lægger for dagen. Derudover skal lyde en tak til vores samarbejdspartnere, 
og til Rødding Centret for god behandling og service. 
 
TAK 


