
 
ÅRSBERETNING 2021/2022 DET NY KASTET 

 

Det er en glæde, at vi i DNK igen nu kan holde en fysisk 
generalforsamling til tiden. På grund af coronaen har vi ikke kunnet gøre 
det siden 2019. 

I 2020 var der ingen fysisk generalforsamling, og i 2021 blev 
generalforsamlingen først afholdt i september. Det betyder, at der kun er 
gået 7 måneder siden sidste generalforsamling. 

Ved den lejlighed ønskede Bernt Pedersen at stoppe som formand for 
foreningen efter gennem mange år som formand med utrættelig energi at 
have varetaget DNKs interesser. Tusind tak for det Bernt. Heldigvis er 
Bernt stadig med i bestyrelsen, så vi fortsat kan nyde godt af Bernts 
gode ideer, entusiasme, og store kendskab til kunst og kunstnere og 
Bernts store netværk. 

Jeg blev på et efterfølgende bestyrelsesmøde valgt vom formand. Min 
erfaring på posten er derfor alene de 7 måneder og 1 års forudgående 
bestyrelsespost. Der er rigtig mange ting, jeg ikke havde erfaring med, 
men så er der hjælp og/eller erfaring at hente. Vi er 9 arbejdende 
bestyrelsesmedlemmer, fordi de 2 suppleanter deltager på lige fod. 
Bestyrelsen består af en god blanding af erfarne medlemmer og nytilkomne 
og af forskellige kompetencer, så vi er godt dækket ind. 

Udstillinger siden sidste generalforsamling: 

18. september – 3. oktober var der en flot og velbesøgt KANT festival 
2021. Det er en fotofestival, som KANT selv stod for. Et af fotoene 
herfra prægede forsiden på vort fælles Magasin med Morsø og Sydthy 
kunstforeninger for andet halvår 2021.  

8. oktober – 7. november havde vi en spændende udstilling med Maria 
Hornshøj og Christina Bredahl Duelund, art ig/art instagram. De havde 
forud herfor arbejdet med digitale udstillinger, der kom hjem i folks 
stuer. Nu skulle de besøgende så at sige komme ”hjem” i vore 
udstillingslokaler.  

Fra 19. november havde vi MulThy-Mini med mange kunstnere, der hver 
deltog med 6 værker af en begrænset størrelse og pris. Den blev lige som 
resten af landet lukket ned på grund af corona en af de sidste 
åbningsdage.  

Efterårets udstillinger var præget af et noget mindre besøgstal end 
ellers nok på grund af coronaen. 



 

I år skulle vi have startet med udstillingen, Plan C, fem kunstnere fra 
det midtjyske, men på grund af nedlukningen kunne det ikke lade sig gøre, 
så denne udstilling er udskudt til efteråret. Da vi igen måtte åbne fra 
slutningen af januar, blev det i stedet til en udstilling med foreningens 
egen samling. Det var en fin udstilling, hvor nogle af værkerne fortsat 
er i stueetagen. 

Vi har lige afsluttet Arne Haugen Sørensen udstillingen, udlånt fra 
Vestjyllands Kunstpavillon Og Arne Haugen Sørensen Museet i Videbæk. Det 
har i den grad været en fornøjelse. Der var masser af mennesker og 
stemning til ferniseringen, hvor formanden for udvalget for erhverv, 
arbejdsmarked og kultur, Torben Overgaard holdt talen. Vi har 
efterfølgende haft besøg af Søren Nielsen, ven ag Arne Haugen Sørensen, 
præst og galleriejer. Søren Nielsen talte om Ane Haugen Sørensens kunst 
med særlig vægt på det religiøse og vandringsmanden. Senere har 
kunstformidler Martin Rohr Gregersen fra Thisted kommune taget os med på 
en poetisk vandring i Arne Haugens Sørensens univers. Udstillingen blev 
afsluttet 2. påskedag med en koncert af klassisk guitarist Anders Kappel 
Øvre. Det var tre flotte arrangementer, og både udstillingen og 
arrangementerne har været velbesøgte.  

I morgen er der fernisering på Corner Vest. Jeg vil ikke sige så meget om 
den nu. Jeg håber, I dukker op i morgen. Corner er en 
kunstnersammenslutning, der har eksisteret i ikke mindre end 90 år og i 
alle årene i hovedstadsområdet. Det er første gang, udstillingen kommer 
ud i landet. Det er et samarbejde mellem Morsø Kunstforening og DNK og 
Corner, der har gjort det muligt. Halvdelen af udstillingen vises hos 
Morsø Kunstforening og halvdelen hos os. Det venter vi os rigtig meget af 
og håber, det bliver tilbagevendende hvert år. 

Jeg vil også nævne vores aftale med Thisted Bibliotek og Kulturrummet, 
hvor biblioteket har åbnet et pop up bibliotek med kunstbøger, og hvor 
biblioteket dækker lørdagsvagten i en 3 måneders periode. Det har 
fungeret en måned nu til glæde for begge parter. I maj vil biblioteket om 
lørdagen – i forbindelse med Corner udstillingen og kulturprisens 
uddeling - lave noget særligt for børnene. Corners undertitel er 
hjørnelandskab, og børnene vil få mulighed for at lave deres helt eget 
lille hjørne/corner. De kan aflevere det færdige værk, og biblioteket vil 
i august samle alle bidrag til at stort maleri.  

Sommeraktiviteterne sidste år i 3 måneder i stueetagen var en 
publikumsmæssig succes, men gav et forventet økonomisk tab på bundlinjen, 
da vi ikke fik tilført yderligere midler ud over Thisted kommunes tilskud 
på 100.000 kr. Vi har arbejdet benhårdt på at nedbringe underskuddet.  



Vi har i bestyrelsen haft mange drøftelser om anvendelse af stueetagen 
til sommer i år. Vi havde fået tilsagn fra kunstneren Jens Galschiøt om, 
at han gerne vil udstille i stuetagen juli - september. Vi har søgt 
tilskud fra Thisted kommune til denne udstilling og aktiviteter i 
forbindelse hermed svarende til sidste år. Vi har fra Thisted kommune 
fået bevilget halvdelen af, hvad vi har søgt og har ikke tilsagn om 
midler andetsteds fra. Vi har derfor besluttet, at det vil være alt for 
risikabelt økonomisk at fortsætte ad den vej. Arbejdet i sig selv vil 
være vældig stort og kræve lønnede medarbejdere til vagt, hvis der skal 
være meget mere åbent. Derfor kommer der ikke særlige sommeraktiviteter i 
år. Galschiøt har givet tilsagn om i stedet at ville udstille i vore 
sædvanlige lokaler i juli-august 2023. 

Nogle bestyrelsesmedlemmer har haft et kæmpestort arbejde med at få 
strømlinet medlemskartoteket og opkrævning af kontingent, så den 
omstændighed, at I ikke har fået opkrævning tidligere er ikke, fordi vi 
ikke vil have penge i kassen, men fordi der har været bump på vejen. Nu 
skulle vi være ved at have styr på det, og de fleste har modtaget 
opkrævning 

Jeg vil også gerne takke alle vore frivillige. Vi er ved at være godt i 
gang igen efter coronaen også på den front, og der kommer heldigvis flere 
nye til. Vi forsøger i bestyrelsen at blive bedre til kontakten og 
dialogen med vore frivillige. Vi er helt afhængige af den frivillige 
indsats også her, så det skulle gerne være givende for begge parter.  

Tak også til alle medlemmer for opbakning og interesse. Vi modtager meget 
gerne input og ideer fra jer. 

Ingrid Drengsgaard 

 

 


