
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Kunstforeningen Det Ny Kastet · Store Torv 4 · 7700 Thisted · Website: detnykastet.dk · Mail: post@detnykastet.dk 

  
 
 

GENERALFORSAMLING 
i Kunstforeningen Det Ny Kastet 

 
Torsdag den 9. september 2021 kl. 17.00 i Det Gamle Rådhus 

 

Referat 
 

1. Flemming Krog bød velkommen, og herefter blev Poul Erik Sørensen valgt som dirigent og Peder 
Schjødt-Pedersen som referent.  

2. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af fungerende formand, Flemming Krog og godkendt af 
generalforsamlingen uden bemærkninger. Beretningen er indsat på de følgende sider. 

3. Birger Hansen fremlagde foreningens regnskab for 2020. Årets overskud blev 54.050 kr., hvilket 
betød en reetablering af foreningens egenkapital, så den pr. 31.12.20 udgjorde 34.245 kr. 

4. Bestyrelsen forslog årskontingentet hævet med 50 kr. til 250 kr. for private medlemmer. 
Forhøjelsen blev godkendt af generalforsamlingen uden indvendinger. 

5. Forslag til ændring af vedtægter: 
Bestyrelsen trak sit forslag om at ændre § 5. stk. 5 fra ”Valg til bestyrelsen samt 2 suppleanter” til 
”Valg til bestyrelsen samt 3 suppleanter”.  
Bestyrelsens ønske om at ændre vedtægternes § 8 fra ”Årsregnskabet skal revideres af en på 
generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor” til ”Årsregnskabet skal 
revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer” blev efter en kort debat godkendt. 

6. Valg til bestyrelsen samt 3 suppleanter til denne: 
På valg til bestyrelsen var Flemming Krog, Henning Vognstrup og Vigga Søndergaard. Vigga 
ønskede ikke genvalg. Flemming Krog og Henning Vognstrup blev genvalgt, Peder Schjødt-
Pedersen blev nyvalgt. 
Da forslaget om at øge antallet af suppleanter til 3 blev trukket, blev Hanne Korsgaard og Christina 
Linnet efterfølgende valgt som bestyrelsens to suppleanter. 
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 
Efter valget takkede Birger Vigga for hendes mangeårige arbejdsindsats i bestyrelsen og overrakte 
en lille erkendtlighed. 

7. Valg af revisorer: 
Bestyrelsen foreslog Otto Heeager og Poul Erik Skov, som begge blev valgt. 

8. Indkomne forslag: Ingen 
9. Eventuelt: Intet 

 
Efter generalforsamlingen blev der traditionen tro trukket lod blandt de fremmødte om to gavekort samt 
udvalgte bøger. 
 
Ref.: Peder Schjødt-Pedersen 
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Bestyrelsens beretning for udstillingsåret 2020 – 2021 

fremlagt på foreningens ordinære generalforsamling 09.09.2021 
 
Følgende beretning burde fremstilles af foreningens formand, som sædvanligvis gennem årets forløb har 
haft fingeren på pulsen om man så må sige – men denne gang er det desværre med mig som 
stedfortræder. 
Bernt er i øjeblikket sygemeldt fra sit arbejde med stress og kan heller ikke varetage sine pligter her i 
foreningen. Vi håber og tror at han vil komme ovenpå igen snarest muligt. 
 
Som for alle andre blev året 2020 for os et år hvor Coronaen bestemte, hvad vi måtte – men især hvad vi 
ikke måtte!! 
Året blev præget af aflysninger og udsættelser af planlagte udstillinger, men heldigvis også et par gode 
gennemførte udstillinger i nye oplyste lokaler på 1. salen. 
Vi kan nu glæde os over at vi endelig fik opsat spots.  
På baggrund af en henvendelse fra bestyrelsen gik Realdania og Thisted kommune sammen om at betale 
for udgiften hertil. Vi er meget glade for resultatet og takker for udførelsen af arbejdet. 
 

Den første udstilling der kom i land efter en forsigtig genåbning med SPRIT, AFSTAND osv. blev  

”IGEN” – en udstilling med omdrejningspunkt i gentagelsen som metode Inger Houbak, Søren Friis og Stine 
Skytte  

Den blev vist fra 14. august til 13. september 2020 

Billedkunstneren Søren Friis’ skulpturer er bygget op af enkelte geometriske former, der gentages og 
gentages til disse gådefuldt og drillende danner nye helheder. 
Billedkunstner Inger Houbaks opnår det ønskede udtryk i sine motiver ved at klippe, repetere, spejle og 
sample forskellige motiver.  
Stine Skytte fremviste vævede billedtæpper. Foreningen købte værker af Stine Skytte og Inger Houbak. 
Fotofestival kom i 2020 til at hedde KANT. 
Den blev igen afholdt med udstillinger bl.a. på det gamle rådhus 
Fra 2. oktober – 4. oktober. Arrangeret af KANT- gruppen under Carsten Krogh Pedersen. En aftale om 
2022 er blevet kommet i stand sådan at vi fremover ser fotos i begyndelsen af oktober måned. 
 
 
”Spejl i spejl” med Kurt Tegtmeier- fra 9.oktober til 8.november. 
En udstilling i anledning af Kurts 70års fødselsdag med vægt på bl.a. værker fra udsmykningsopgaver 
(Skinnerup kirke) samt maleri og tegninger. Det blev en flot udstilling som Kurt selv var meget tilfreds 
med. 
I øvrigt var Kurt en flittig rundviser for besøgende på sin egen udstilling – Tak for det "#$% 
Foreningen købte et værk til samlingen. 
 
Så skulle vi ifølge vort program 2021 have vist Bernd Hoffman og Christian Schmidt Rasmussen i 
henholdsvis januar, februar og marts – april, men igen blev restriktioner p.g.a. Coronaen herre over vore 
planer. 
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Det lykkedes dog senere at få vist Christian Schmidt Rasmussen- mens vi har Bernt Hoffman til gode i 
2022. 
 
Fra den lokale hylde fik vi afviklet to udstillinger mere i 2021  - nemlig den første: 
Jens Bredholt med ”Ridset Verden” samt 
Sten Dybdal med keramik. 23. april – 24. maj    
Der blev solgt pænt af begge og Steen forærede DNK en af sine krukker. 
Foreningen købte værker til samlingen af begge. 
Og den anden lokale: 
en længe ventet udstilling med Bjørn Søndergård. Også en fødselsdagsudstilling 
Fra 28. maj til 27. juni. 

- Desværre havde den tidligere måtte udsættes p.g.a. sygdom. 

Bjørn kaldte den Retrospektiv og vi kunne se et bredt udvalg af Bjørns kunst fra hans tidlige år og op til nu. 
En udstilling som både publikum og Bjørn var meget tilfredse med. 
Bjørn afholdt i den forbindelse også en TALK  
Foreningen købte to værker. 
I maj måned var foreningen værter for Sammenslutningen af danske Kunstforeningers årsmøde. Ingrid og 
Bernt var værter for en rundtur i Thy med besøg på forskellige udstillingssteder. Foreningen fik overrakt en 
pris for sin indsats som udstillingssted. 
 
 
Christian Schmidt Rasmussen blev den næste i rækken vi fik afviklet på bagkant. 
Fra 2. juli til 1. august 
Christians billeder viste en række malerier med motiver af mennesket (ofte sin egen søn) i bynære 
omgivelser. Malerierne som vistes var blevet til over en periode på ca. 10 år og det var her interessant at 
se en kunstners udvikling i motiv og malestil.-  Christian afholdt en TALK. 
Christian Schmidt arbejder netop nu på en stor udsmykningsopgave – betalt af Statens Kunstfond – til én 
af de ny Metrostationer.  – Kravet hertil er det skal kunne vare i 100 år ! – Så vi vil alle kunne få chancen! 
Foreningen købte et værk til samlingen. 
 
Nu sidder vi midt blandt de figurative 
Samplere: 

 

13. august – 12. September 

Henrik Godsk, Rune Christensen, Sune Christiansen med 
flere  
Figurative Samplers 
  

- Eller Instagram kunstnerne som de kalder sig. 
Kunstnere som drager til udlandet på internettet og mødes på Instagram. Fælles for dem er at de 
stjæler/ sampler indhold fra hinanden og kunsthistorien. Inspiration vil andre kalde det, men her er 
det OK at vise hvor inspirationen er hentet. Verden er blevet meget mindre med de nye digitale 
platforme og vi kan måske være lidt bekymrede for fremtiden m.h.t. mødesteder for publikum 
fysisk at kunne se kunsten! 

 
Nu til vores igangværende satsning: Sommerprogrammet i stueetagen. 

Kunstforeningens udvidede sommerprogram er et resultat af turistforeningens flytning fra adressen. 
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Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe med henblik på at få levendegjort stueetagen.  Det resulterede 
i en ansøgning til EAKU-udvalget/ kommunalbestyrelsen, som bevilgede et beløb på 95.000kr 

Foreningen har selv bidraget med samme beløb og for dette er vort sommerprogram blevet bragt i 
stand. 

Gratis entré, TALKS, Lounge – Prøv selv – Rundvisninger og ferniseringer.  

Åbent fra 11 – 17 på hverdage og med en vært til at tage i mod!  Sådan! Juli måned slog rekord med 
2000 besøgende. I august var der 1254 gæster. 

Vi vil senere evaluere forløbet og udstillingsprogram ved næste års generalforsamling. 

Der er vi bedre i stand til at kunne svare på resultatet og bestyrelsens afledte handlinger. 
 

Et fokusområde har været vores vagter. Vi mangler vagter til vore udstillinger og ofte bliver vagten besat i 
sidste øjeblik. 
Desværre er det ikke resulteret i det som bestyrelsen 
havde ønsket sig, nemlig en tættere kontakt med vagterne.  Der gik Corona i det også, men vi har lovet 
hinanden at tage det op på førstkommende møde. 
 
Dele af Kunstsamlingen har været – og er ophængt i henholdsvis UCN (uddannelsescentret), Thisted 
Musikteater, Dokken, Bearfish, Det nordatlantiske Fyr og Kulturrummet. Låneperioden for samlingens 
værker varierer fra 6 mdr. til længere. 
På sygehus er et langtidsudlån af værker skabt af Ellen Råhauge. 
 
Vi har i 2020 gennemført et nyt initiativ – nemlig MKS – som vi er ret stolte af. 
Et samarbejde mellem Morsø -Kastet og Sydthy – deraf MKS. 
Vi agter at fortsætte dette nye initiativ som vi mener er med til at øge interessen for kunsten hos borgerne 
samt gøre det interessant for gæster at besøge os. 
 
Vi er en bestyrelse i forandring – både med hensyn til omfanget af opgaver, visioner og mennesker. 
Derfor har vi brug jeres hjælp: Ikke blot som vagter og besøgende medlemmer, men også som aktive i at gå 
til hånde. F.eks. uddeling af MKS, hjælp ved ophæng, - nedpakning, - fernisering mm. 
I opfordres derfor til at melde jer som interesserede hos én af bestyrelsens medlemmer. 
 
Vi vil gerne være flere i foreningen -så tag en gæst med på udstilling – måske får vi et nyt medlem. 
Nye medlemmer giver tilskudskroner hos kommunen og vi får bedret grundlaget for at drive vor 
virksomhed.  
Afslutningsvis vil jeg nævne at DNK har eksisteret i over 25 år og mon ikke Thisted og omegnen har brug 
for i de næste 25 år også – det tror vi på.  
Vi ser frem til at samarbejde med andre aktører på området f.eks. KANT, Kirsten Kjær, Nordatlantiske Fyr og 
ikke mindst med SMK. 
 
Til de fremmødte og alle øvrige medlemmer skal der også lyde en tak.  
Vi har brug for jer og jeres støtte. 
 
På bestyrelsens vegne 
Flemming Krog. 


