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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 20. marts 2022
Året 2021 var også præget af corona-restriktioner, men Munkeruphus fik dog gennemført
3 udstillinger: Én hvor vi kunne blive klogere bygningværker, som Bjørn Nørgaard har
stået for og én med Mette Winckelman, som indrettede værksted i atelieret og lavede
mange slags flag. Og den sidste var Jeppe Hegn’s kunstprojekt ” Breathe With Me”, som
var ude i parken.
En masse børn fik også i 2021 et udeskoleforløb.
Efter åbningen af Munkeruphus den 1. maj 2021 blev der tillige afviklet en masse
arrangementer i hus og have samt 2 besøg i den attraktive og spændende bebyggelse
”Slangen” på Bispebjerg Bakke. Det byggeri har Bjørn Nørgaard tegnet.
Hvordan året ellers forløb på Munkeruphus, har I formentlig læst om i Nytårsbrevet, som
Munkeruphus udsendte i december måned.
Desværre var det ikke muligt for Kunstvenne-bestyrelsen at lave nogen arrangementer for
Kunstvennerne i begyndelsen af året - eller foråret.
Da alle aktiviteterne var overstået for i sommer og i efteråret på Munkeruphus, fik vi lavet
et arrangement den 11. november, hvor vi besøgte vi Kunstværkstederne i Rådvad. Vi var
17 deltagere, som fik en udbytterig dag hos 3 forskellige kunsthåndværkere, som fortalte
om deres arbejder. Og vi fik også købt nogle værker ti udlodning.
Den 23. februar 2022 fik vi startet året med et arrangement sammen med
Folkeuniversitetet: Vibeke Gether Petersen, som har skrevet den tykke bog om Gunnar
Aagaard Andersen, kom og holdt et levende og interessant foredrag om Gunnar. Det blev
et tilløbsstykke med alle stole udsolgt, - vi var 35, som fik en god oplevelse.
Vores generalforsamling i 2021 måtte vi også udskyde, men fik den afviklet den 20. juni –
dog med noget færre deltagerantal, end vi plejer.
Nu er vi godt i gang igen og håber, at der ikke kommer nye restriktioner. Vi planlægger
flere arrangementer for Kunstvennerne og vil så vi annoncere dem for jer. Så snart vi har
aftalerne på plads. Munkeruphus planlægger også flere gode arrangementer i forår og
sommer og her gælder det, at kunstvenner får rabat på evenuelle deltagergebyrer.
Vi vil prøve at lave nogle særlige arrangementer for kunstvennerne i den kommende
vinter.
I medlemsåret 21-22 nåede Munkeruphus’ Kunstvenner et medlemstal på 293. Det er en
stigning på 27 og det er helt fint, da vi jo også i 2021 var oppe imod Coronaen – både
restriktioner og den forsigtighed i omgangen med andre mennesker, som mange af os
udviser. Nu satser vi på – og arbejder for - at 2022 vil give en stigning i medlemstallet.
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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.
De fleste af kontingent-kronerne går direkte til støtte af Huset. Det er ligeledes godt overfor
kommune og andre bidragsydere at kunne dokumentere en interesse for huset fra
medlemmer og gæster.
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 sammen med fondsbestyrelsen opfindsomt på at gøre
Munkeruphus til et endnu mere kendt og anerkendt sted Og vi glæder os over, at pressen
nu giver Munkeruphus stor opmærksomhed. Gribskov Kommune og flere sponsorer
muliggør sammen med stor arbejdsindsats fra mange frivillige, at gæsterne kan få nogle
gode oplevelser i hus og park.

På bestyrelsens vegne vil jeg takke alle, der medvirkede til at 2021 på trods af Coronarestriktioner blev en begivenhedsrig sæson.
TAK til Line Kjær – som vi på grund af barsel ikke så så meget til, men Line havde jo
planlagt udstillingerne. Kristine Nørgaard Andersen skal have en kæmpe TAK for at hun tog kommandoen og fik
det hele til at fungere så flot.
TAK til kunstnerne, som knoklede for at vi fik nogle spændende udstillinger, TAK til Cille
som sammen med Stærfeldt Gastronomi 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 og medleven i Munkeruphus.
Vi ønsker Munkeruphus en rigtig god sæson og glæder os til at se jer til udstillingerne og
arrangementerne.
Anne Nordkrog, formand
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