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M u n k e r u p h u s’  K u n s t v e n n e r 
 
Bestyrelsens beretning ved generalforsamling 8. marts 2020 
 
Kalenderen siger, at nu er det forår, men det har det jo været længe. Krokus og vintergækker står På 
Munkeruphus tiltager aktiviteterne også og huset begynder at summe af liv. Line og Kristine har heller 
ikke haft meget vinterferie, men har knoklet for at forberede den nye sæson, som vi nu kan glæde os til.  
 
Kunstvennernes bestyrelse har også været aktiv i vintermånederne og har sendt jer invitationer til 3 
arrangementer ”ude i byen” med rundvisninger i dette års første kvartal: udstillingen om Picasso’s 
kvinder på Arken, udstillingen om den glemte kunstner og pionér Astrid Holm på Øregaard Museum 
samt bebyggelsen og kunsten i Panum-instituttet med Mærsk tårnet.   
 
Hvordan det så gik med disse arrangementer, må I komme og høre mere om til næste år, for nu skal det 
handle om, hvad der skete i 2019. 
 
I 2019 havde vi en 3 særlige arrangementer for Kunstvennerne: 
18. januar var vi 22, som besøgte BLOX, hvor vi fik en rundvisning i arkitekturen og så nogle gode 
udstillinger.  
 
9. februar fyldte ca 20 Kunstvenner godt op i hjemmet og galleriet hos Birthe Laursen på Gl. Kongevej. 
Birthe har masser af kunst og sælger værker af mange moderne kunstnere.  
 
26. februar var vi 15 kunstvenner, som mødtes på Amager, hvor vi besøgte 2 steder: 
”A. PETERSEN Collection & Craft” er et udstillingssted for dansk kunsthåndværk af høj kvalitet. Der er 
fokus på håndværket  og der er små værksteder. Vi så en udstilling, hvor danske og japanske 
kunsthåndværkere har inspireret hinanden. 
  
”BORCH Edition & Print Studio” er et værksted, hvor mange ansete kunstnere arbejder med flere slags 
tryk, bl.a. kobbertryk.  Det er et gammelt håndværk, som mange moderne malere også afprøver på et 
tidspunkt i deres liv. Vi fik en rundvisning og så, hvorledes en trykkeproces foregår.  
 
Den 9. november havde vi årets sidste besøgsarrangement, som var hjemme hos billedkunstneren 
Gerda Thune Andersen i Tisvilde. Vi var 12-14 deltagere og vi havde en dejlig eftermiddag med Gerda.  
 
 
På Munkeruphus var vi også aktive i nogle sær-arrangementer: 
 
Den 31. maj havde Allan fra bestyrelsen sørget for besøg af et dygtigt bulgarsk kammerorkester, som 
gav en smuk klassisk koncert i teltet.  
 
Den 14. juli var vi med til at fejre 100 året for Gunnar Aagaard Andersens fødselsdag med deltagelse af 
familie og venner. Der blev holdt taler og serveret lækre kager. Vejrguderne var med os og det blev en fin 
dag.  
 
Den 25. august 2019 kunne Munkeruphus – og dermed også Kunstvenneforeningen fejre 30 års 
jubilæum. Det gjorde vi ved et stort fælles arrangement i hele parken og huset.  Line og Kristine sørgede 
for en masse gode arrangementer, køkkenet sørgede for frokost-pakker, Kunstvennebestyrelsen klarede 
morgenbordet og aftenens grillpølser og ydede ellers praktisk hjælp her og der.  
Kristine stod for tidsplan og styrede den med fast hånd, solen skinnede og hele dagen var der mange 
gæster. TAK til alle jer, som kom og var med til at gøre denne dag festlig og minderig.  
 
Vi afholdt generalforsamling den 10. marts sidste år med 63 medlemmer, som fik en hyggelig 
eftermiddag og nogle gik glade hjem med fine gevinster. 
På generalforsamlingen besluttede vi, at kontakten med Kunstvennemedlemmerne fremover 
udelukkende skal foregå via e-mail, og indkaldelsen til denne generalforsamling er således sendt via e-
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mail. Med E-mail kan vi sende informationer hyppigere – og gratis - og når de er aktuelle. Når vi bruger – 
de ikke gratis – brevforsendelser, samler vi flere informationer sammen i én kuvert.  
Vi fortsætter selvfølgelig med at sende postbreve til de medlemmer, vi ikke har mail-adresser på.   
 
 
Munkeruphus er et særligt sted med en særlig historie i fantastiske omgivelser. Fondsbestyrelsen og 
ledelsen har sat sig som mål, at skabe en unik kultur- og naturattraktion af internationalt format.  
 
Vi synes, det er spændende at hjælpe med at arbejde for at nå disse mål. Vi arbejder godt sammen 
indbyrdes og vi har et godt samarbejde med Line og Kristine, som leder Munkeruphus. De deltager ofte i 
vores bestyrelsesmøder og kommer med opgaver til os. Også med fondsbestyrelsen har vi etableret et 
samarbejde, hvor vi på et fællesmøde i årets slutning evaluerer og drøfter, hvad der skal arbejdes med i 
det kommende år. 
 
Derudover hjælper bestyrelsen med særlige arrangementer og tiltag og i stor udstrækning også med 
praktiske opgaver sammen med de frivillige.   
 
 
Vi er nu 334 medlemmer af Munkeruphus’ Kunstvenner. Det er en stigning i forhold til året før og vi 
glæder os også over, at gruppen af yngre medlemmer vokser. Vi har hele tiden fokus på at skaffe flere 
medlemmer og Huset vil (ligesom i 2019) til det nye medlemsår donere en stak flotte bøger om John 
Kørner, som vi kan give som velkomstgave til nye medlemmer.  
Vi håber selvfølgelig, at alle Kunstvennerne fortsat er med i anstrengelserne for at sikre Munkeruphus, at I 
vil fortsætte jeres medlemskab og hjælpe med at skaffe flere Kunstvenner.  
Vores Kunstvenneforening er vigtig for Munkeruphus og de fleste af kontingent-kronerne går direkte til 
støtte af Huset. Det er godt overfor kommune og andre bidragsydere at kunne dokumentere en interesse 
for huset fra medlemmer – og selvfølgelig også med gode besøgstal. Kunstvennerne er også flittige 
gæster og er gode til at tage familier, venner og bekendte med til Munkeruphus. Det giver nye 
Kunstvenner og det giver flere medlemmer til grupperne af frivillige – for dem, der har lyst og mulighed 
for det.   
Line og Kristine arbejder opfindsomt på at gøre Munkeruphus til  et kendt og anerkendt sted Og vi glæder 
og til at dørene snart slås op til nye og spændende udstillinger og arrangementer.  
Der er brug for mange frivillige til mange opgaver – lige fra bestyrelsesarbejde til praktiske opgaver.  Kom 
og vær med!  Vær med til at værne om dette smukke og spændende sted og fylde det med liv. Du bliver 
en del af et vigtigt puslespil, du får mange gode oplevelser og møder spændende og engagerede 
mennesker.  
På bestyrelsens vegne vil jeg takke alle, der medvirkede til en begivenhedsrig sæson i 2019.  
TAK til Line Kjær og Kristine  Nørgaard Andersen, som knoklede for at vi fik nogle spændende 
udstillinger, TAK til Augusta og hendes hjælpere, som gav os skønne oplevelser i caféen,  
TAK til fondsbestyrelse, frivillige hjælpere, sponsorer, og de politikere, der gik i brechen for Munkeruphus,  
og ikke mindst TAK til alle jer kunstvenner for jeres interesse og medlemskab, jeres ros og ris og 
medleven i Munkeruphus. 
Vi ønsker Munkeruphus en rigtig god sæson og glæder os til at se jer til udstillingerne og 
arrangementerne.  
 
På vegne bestyrelsen 
Anne Nordkrog, formand 
  
 
 
Kontakt:  Kunstvenner@munkeruphus.dk, Munkerup Strandvej 78, 3120 Dronningmølle Eller 
formand:  Anne Nordkrog, tlf. 4042 5074 


