Generalforsamlingen 2020
Udstillingsudvalgets orientering
Udstillingsgruppen bestående af Torben Hansen og John Christensen blev etableret, ved første
bestyrelsesmøde efter sidste års (2019) Generalforsamling.
Gruppens opgave blev at udarbejde / planlægge og bidrage med at gennemføre udstillings opgaver.
•

•
•

Det første fokuspunkt var udstillingen på Solrød bibliotek, som igennem mange år har været en
december udstilling. Der er igangsat arbejde med at finde et mere attraktivt årstidsudstillingstidspunkt på biblioteket.
Næste projekt var så udskiftning af billeder på Solrød Genoptræning og på Plejecenteret Christians
Have med start ca. 1. januar.
Derudover blev det besluttet at mht. Genoptræningen og Christians Have skal der ske udskiftninger
4 gange årligt, med først gang i januar måned, og at udgangspunktet er, at alle klubbens fotografer
har en (1) plads til rådighed med en billedrammestørrelse 50x70, på disse lokaliteter.

Det har været en spændene proces at starte udstillingsudvalget op, med en del kaos og mange ændringer
undervejs, men vi håber at vi har kunnet bidrage med erfaringer, som efterfølgende udvalg kan drage nytte
af.
•
•
•

Et af vores mål er at udstillingerne skal kunne komme alle medlemmer til gode i et samarbejde
imellem grupperne, og stille alle medlemmer lige mht. udstillingsmuligheder.
Et forslag fra udstillingsudvalget om et kommissorium/arbejdsbeskrivelse for udvalgets fremtidige
arbejde er sendt til bestyrelsen – Dette er nu under overvejelser i bestyrelsen.
Et af det siddende udvalgs mål er at informere i så god tid som muligt omkring udstillingsopgaverne,
så vi alle har god tid som muligt til at få fotograferet og fremstillet billederne og skilte. Processen
har kostet en hel del tid, og vi har selv til tider været i tidsnød.

Hvordan gik det så:
Biblioteks-udstillingen december 2019:
Vi ”John/Torben” - gik relativt hurtigt i gang med at planlægge udstillingen på biblioteket.
I læsesalen ved indgangen opdelte vi rummet i 2 områder.
-Vi valgte at årets udstilling skulle have et Tema/emne i et begrænset område, og vi besluttede emnet var
monokrome billeder, med 20 billeder.
-Derudover skulle den andet del af læsesalen bruges til farvebilleder, med 20 billeder.
Alle billederne i område i klubbens nye foto rammer 40x50
Grundet tidspres besluttede udvalget at fordelingen således blev at grupperne fik 5 billeder i hver kategori,
velvidende at der er forskel på hvor mange personer der er i grupperne. Fordelingsnøgle grupperne imellem
kan overvejes ved fremtidige udstillinger.
I selve biblioteksrummet havde Bestyrelsen vedtaget at de 10 bedst placerede billeder fra årets konkurrence
” Det danske landskab”, skulle udstilles i formatet 50x70. Bestyrelsen besluttede ligeledes at billederne skulle
sendes samlet til Genoptræningen efterfølgende, herefter kan billederne flyttes til Christians Have, dog kun 1
billede pr. fotograf.
Der var yderligere 5 pladser til billeder i 50x70 som blev fordelt.

Derudover blev der tildelt 1 tavle pr. gruppe, hvor grupperne delvist selv kunne disponere, men dog under
visse restriktioner – fx måtte billederne ikke hænge for tætte (ikke nærmere beskrevet end det), noget den
kommende udstillingsudvalg må definere ved fremtidige udstillinger.
Udvalget udsendte så meddelelse omkring procedure vedr. opsætnings - nedtagning og Reception samt øvrige
retningslinjer til grupperne.
Så begyndte vi at se på næste etape ”udstillingerne på Genoptræningen og Christians Have” og (”tovholderne
for de to steder” Genoptræningen/ v. Georg og Christians Have/ v. Lillian, blev inddraget i arbejdet)
Ved første møde blev det besluttet at skiltning af billederne skulle monteres på rammekant og ikke i
billedfladen.
Dette betød så, at der skulle udarbejdes et nyt skriv til grupperne vedr. opsætnings - nedtagning og Reception
samt øvrige retningslinjer til grupperne. Georg blev nu fast tilknyttet til udvalget, idet han skulle står for
fremstilling af skiltene.
Beklagelig vis kom billederne i læsesalen/indgangsområdet kun til at være der i ca. 14 dage idet biblioteket
er/var under renovering, men vi syntes at udstillingen så flot ud.
Billede rokade: Biblioteket – Genoptræningen – Christians Have:
Der blev udarbejdet plan for hvorledes skifte imellem de 3 steder kunne udføres og sendt til grupperne, til
orientering.
Efter planen blev billederne ”Det danske landskab” bragt til Genoptræningen – Stor tak til Lillian og gruppe
1, for at ta’ aktion desangående. De tog deres billeder ned på Genoptræningen, og bragte billederne fra
biblioteket til Genoptræningen og hængte dem op der.
Grupperne 2 – 3 – 4 valgte at foretage billede skiftet samme dag, til Christians Have- en mulighed der var
skitseret. Gruppe 1 valgte en alternativ dag til denne opgave.
Næste billede skifte på Genoptræningen og Christians Have skal ske starten af april, der er sendt besked ud
til grupperne.
Udstillingsgruppen sendte efter udstillingen på biblioteket mail ud til alle medlemmer i klubben, med ønske
om at få feedback på medlemmernes oplevelse af udstillingen, med vægt på: – Kritik og ideer -, til brug i
fremadrettede opgaver.
De modtagne kommentarer er sendt til bestyrelsen, som kan være med til at forbedre et fremtidig
Udstillingsudvalgs arbejde.
Pt. arbejder udvalget med en billedeudstilling i Havdrup Sognehus. En mulighed som Vagn har bragt på
bane. Der har være holdt 1. møde i udvalget om denne udstilling – Der er sendt meddelelse til grupperne
om denne udstilling, hvor der er tale om et begrænset antal pladser og hvor udstillerne findes ved
lodtrækning blandt de fotografer der mælder sig til – Efter planen er starttidspunktet for denne udstilling
den 21 april.

For Udstillingsudvalget
John og Torben

Tak til - Lillian Howe – Georg Houmann og Vagn Holgaard – som har bidraget væsentligt med godt samarbejde og ideer
i forbindelse med udstillingsudvalget arbejde.

