Kjellerupegnens Kunstsamling.

Beretning for 2019.
Generalforsamling 27.02.2020.

Kjellerupegnens Kunstsamlings beretning for 2019:
Kjellerupegnens Kunstsamlings bestyrelse har i 2019 konstitueret sig med Ole Martin Kyed
som formand, Torben Ringbro som næstformand og kasserer, Lone Skovborg som sekretær,
Ruth Bøgelund og Flemming Jespersen.
Stedfortrædere / suppleanter Jens Bilberg, Anders Laursen, Lena Gaarde og Eva Moth
deltager i samtlige møder i bestyrelsen.
Der er afholdt 12 møder samt derudover mange møder i forbindelse med forberedelse og
afvikling af Skulpturby Kjellerup 2019. (se vedlagte tids- og handleplan.)
Bestyrelsens sammensætning efter de nye vedtægter:
Ole Kyed
Torben Ringbro
Lone Skovborg
Flemming Jespersen
Ruth Bøgelund

Formand
(på valg 2020)
Kasserer og næstformand (på valg 2021)
Sekretær
(på valg 2021)
(på valg 2021)
( på valg 2020)

Stedfortrædere / suppleanter:
Jens Bilberg
Anders Laursen
Lena Gaarde
Eva Moth

(på valg 2020)
(på valg 2021)
(på valg 2021)
(på valg 2021)

Der er ”plads” til at vælge en femte stedfortræder i 2020, da vedtægterne opererer med 5
stedfortrædere / suppleanter.
Arbejdsrelationer i 2019:
Vi har ikke mindst i forbindelse med Skulpturby Kjellerup 2019 haft et meget tæt og
konstruktivt samarbejde med vore nærmeste samarbejdsparter i Silkeborg kommune –
Kultur og Fritids forvaltningen – Ejendomsforvaltningen – Teknik og Miljøforvaltningen – Vej
og Park.
Kunstsamlingen har i 2019 modtaget det årlige drifttilskud fra Silkeborg Kommune på
16.000,-kr til drift.
I forbindelse med Skulpturby Kjellerup 2019 har vi haft et virkelig godt samarbejde med
Dansk Billedhuggersamfund, Mediehuset og kunstfotograf Lars Bay vedrørende annoncering,
folder og katalog.
Desuden har Kunstsamlingen haft et rigtig godt samarbejde med Jubilæumskomiteen i
forbindelse med Kjellerup Bys 150års jubilæum.
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Midtjyllands Avis og Kjellerup Tidende har afholdt flere interviews og lavet flere særdeles
gode artikler om Skulpturby Kjellerup 2019 og Kunstsamlingens arbejde.
Arbejdsopgaver og aktiviteter i 2019:
2019 har været et forrygende og meget travlt år for Kjellerupegnens Kunstsamling.
Skulpturby Kjellerup 2019:
Det store arbejde i det forløbne år har været forberedelserne og implementeringen af
Skulpturby Kjellerup 2019.
Skulpturbyen blev officielt åbnet på byens fødselsdag den 8.06.19 af borgmester Steen
Vindum ved en reception på torvet med underholdning af Midtjysk Kor og efterfølgende ved
deltagelse i jubilæumsfesten i Arena Midt.
Dansk Billedhugger Samfund, Ans Skole og Trekløverskolen har været aktive medspillere i
projektet, som vi i al beskedenhed betragter som en succes, der har fået megen omtale og
opmærksomhed både lokalt og fra interesserede udefra.
Det lykkedes at få 24 dygtige kunstnere til i alt at udstille 41 skulpturer på Torvet i Kjellerup
By og på Grønningen.
Skolerne lavede meget fine udstillinger i Mosaikken, i Krabbes Grønne Ring og i Arena midt –
ca. 400 skoleelever var involveret på forskellig vis.
Skulpturby Kjellerup 2019 blev fulgt op af en Folder, som kunne afhentes gratis i byen
butikker, på biblioteket og i Tinghuset og med et katalog på Dansk Billedhugger Samfund
hjemmeside samt på Kjellerupegnens Kunstsamlings hjemmeside. Ligeledes blev der lavet en
indgang til udstillingen på FaceBook : Kjellerupegnens Hjemmeside.
Folderen skulle inspirere til at kigge på skulpturer samtidig med at beskueren fik god motion:
”Kunst og bevægelse – bevægelse i kunsten”.
Visit Silkeborg var også involveret , og der blev afholdt flere rundvisninger efter bestilling fra
interesserede.
Ligeledes indgik Skulpturby Kjellerup i Silkeborg Kommunes gadekunstprojekt.
Følgende sponsorer har gjort Skulpturby Kjellerup 2019 mulig:
Kæmpestor tak til sponsorerne!








Danboring har bevilget 15.000,-kr og
SparNord Fonden har ligeledes bevilget 15.000,-kr.
Silkeborg Kommune har bevilget 40.000,-kr.
Toyota fonden har bevilget 10.000,-kr.
Lars Bay Kunstfoto har sponsoreret alt fotoarbejde til annoncer, FaceBook,
hjemmeside samt folder og katalog.
Dansk Billedhuggersamfund har givet en underskudsgaranti på 25.000,-kr.
Kjellerupegnens Kunstsamling 50.000,-kr

Der er i forbindelse med udstillingen iværksat en indsamling til køb af skulpturer, som en
gave til Kjellerup By i forbindelse med 150års fødselsdagen:
Kæmpestor tak til sponsorerne!
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Kjellerup Event har givet 10.000,-kr til køb af skulptur.
Kjellerup Udviklingsforening har givet 10.000,-kr til køb af skulptur.
Der er aktuelt en folkeindsamling lavet med hjælp fra Midtjyllands Avis, Kjellerup
Tidende og på FaceBook.

Skulptur i rundkørsel:
En anden meget spændende opgave , som Kunstsamlingen har været involveret i tæt
samarbejde med Kjellerup lokalråd, er Mads Odgårds skulptur ”Stolen” i rundkørslen ved
Netto. ”Giv byerne et løft” hedder kommunens pulje, som har gjort projektet muligt.
Skulpturen har været 20 år undervejs, og med støtte fra Silkeborg Kommunes pulje til
byforskønnelse blev den indviet af borgmester Steen Vidum den 28.09 ved en reception med
stor opmærksomhed og deltagelse fra byens borgere og gæster udefra.
Øvrige aktiviteter:
I det forløbne år har Kjellerupegnens Kunstsamling desuden arbejdet med og/eller været
involveret i følgende opgaver:









Skulptur ved Sognehuset i Ans. Kunstsamlingen er sammen med menighedsrådet
involveret i et kunstprojekt, som gerne skulle resultere i en skulptur af kunstneren
Jens Chr. Jensen – ”Livssøjle”. Kunstsamlingen har ansøgt lokale firmaer om
sponsorater til skupturen, som koster 81.000,-kr. - P.t. har kun Superbrugsen i Ans
meldt positivt tilbage med tilsagn om 8.000,-kr.
Fugleskulptur af Jørgen Glud ved det nye Sognehus i Thorning
Kunstsamlingen har deltaget i jubilæumsaktiviteterne i forbindelse med Kjellerup By’s
150 års jubilæum i 2019.
Skulpturpark på Grønningen er en realitet. Arbejdet med at etablere en slags
showroom for billedkunstnere er igangsat med tilsagn fra foreløbig 12 kunstner med
20 skulpturer. Med vores egne skulpturer i området er der i alt 28 skulpturer. Skal
indvies senere – skal den hedde Rådhusparken?
Ruteafmærkning i Krabbes Grønne Ring samt genoptrykning af folder til ”Ringen”.
Forberedelse af udstilling i 2020 af lokale kunstnere ved Arena Midt – bl.a. Erik
Peitersen og Jens Erik Kjeldsen.

Kjellerupegnens Kunstsamling takker medlemmer, Silkeborg Kommune, Midtjyllands Avis,
Kjellerup Tidende, Trekløverskolen, Ans Skole, sponsorer samt øvrige samarbejdsparter for
et godt og konstruktivt samarbejde i 2019.
Vi ser frem til officielt at åbne Skulpturpark ved Grønningen sammen med byens borgere samt
at indkøbe skulpturer til Kjellerup By – forsinkede fødselsdagsgaver.
Ligeledes håber vi, at kunne realisere køb af skulptur til projektet ved Ans Sognehus.
Tak til alle, som støttede Kjellerupegnens Kunstsamling i 2019.
Ole Martin Kyed
formand
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