
 

 

ProKK Bestyrelsens Beretning 20/21. 
  
Siden sidst afholdte General Forsamling d. 9. juni 2020 som foregik på Zoom for første gang, har 
bestyrelsen arbejdet under de vilkår som Corona tiden, byder os alle. 
  
Udstillingen 2020 med titlen “Laboratorium” i det nedlagte Amtssygehus i Århus, blev med stor 
succes afholdt i den tidligere personalekantine og indgangshal. 

 
Kurator Jeanett Tagara og Bestyrelsen forestod samarbejdet for udstillingens tema, planlægning 
og udførelse. 
Jeanett Tagara`s indsats ikke mindst for en rost udstillingsplan og et godt samarbejde omkring 
udstillingen skal nævnes. 
Ligeledes afholdt Jeanett Tagara talks under udstillingsperioden, som også var med til at gøre 
værkerne nærværende for gæsterne. 

 
Udstillerne, ja os ProKK medlemmer skal have tak-stor tak for deltagelse med værker til 
udstillingen, samt for at passe og formidle udstillingen. 
Uden værkerne ingen udstilling. 
Udstillingen blev vist fra 5. sept.- 18. sept. 2020, med 64 ProKK medlemmers deltagelse og med et 
besøgstal på 500 gæster til ferniseringen og yderligere 1000 gæster i løbet af selve 
udstillingsperioden. 

 
Kulturrådmand Rabih Azad-Ahmed åbnede udstillingen d.5 september og Klezmerduo v/ Ann-Mai-
Britt Fjord og Henrik Bredholt stod for festlig og gribende musik. 
Kurator Jeanett Tagara samt formanden holdt taler, hvor byens frie kunstnere og 
kunsthåndværkeres svære udstillingssituation blev nævnt. 
De nødvendige sikkerhedsforanstaltninger v/ferniseringen og under udstillingsforløbet blev 
håndhævet med afstand og portionsservering af bl.a. pilleglas med snolder i. 

 
Under udstillingsforløbet blev der afholdt foredrag v/ tidligere overlæge v/Amtssygehuset Ib 
Hessov, som har skrevet om og stadigvæk beskæftiger sig med den store kunstsamling 
Amtssygehuset etablerede, som er flyttet til Skejby nu. 
Desuden afholdtes aftenarrangementer for kunstforeningerne Karlshamn og Medtronic. 

 
Vi afsluttede “Laboratorium” udstillingen fredag d.18. september kl.17, hvor afhentning af værker 
påbegyndtes over en hyggelig snak og en bid pizza til de fremmødte. 
TAK medlemmer for jeres deltagelse i ProKK udstillingen. 
En tak til Peter Christensen for udførelse af flyer og plakat. 

 
I forbindelse med udstillingen fik vi fremstillet et fysisk kort A5 med ProKK´s navn, kort historie, 
formål og kontakt. Det er fint at have også fremadrettet. 
Pressen bragte en artikel v/Hans Petersen, Stiften samt en efterfølgende anmeldelse 
v/Stiftstidendes kunstanmelder Salling.TV Århus v/Palle Hansen optog en film. 
Dette var også vigtigt og med til at synliggøre udstillingen. 
Udstillingen blev afsluttet og Alle pustede ud med en god mavefornemmelse. 
 
 Evaluering i bestyrelsen med og uden kurator. 
Samt et elektronisk evalueringsskema til udstillingsdeltagerne, som vi fik retur, men med et ønske 
om at flere havde svaret. 
Evalueringsskemaer har deres udfordringer og bør tages seriøst, da det giver noget at arbejde 
med for bestyrelsen. 



 

 

 
En snak og en opfordring med/fra deltagende kunstner Inge Dahl under udstillingen angående 
kunstner/kunsthåndværkeres manglende aflønning i forbindelse med udstillingen, afstedkom en 
ansøgning om et beløb i kulturforvaltningen v/ Rabih Azad-Ahmed til dette formål. 
Ansøgningens ordlyd fik hjælp af Kirstine Scheiss Højmose, AaBC. 
Hertil kan siges, at vi prøvede, men fik et pænt svar tilbage, at der desværre ikke ligger midler til 
en sådan post. 

 
I den sammenhæng skal nævnes at ProKK desværre ikke lykkedes med fondsansøgninger til 
udstillingen, vi har gennemført “Laboratorium” alene på det, der stod på kontoen samt 
kontingentopkrævninger fra medlemmerne. 
ProKK ansøgningen til KUP fonden fik afslag, begrundelse var bl.a. den manglende aflønning af 
kunstnerne og kunsthåndværkerne. 
Ønsket om en uddybende forklaring på afslaget blev sendt til KUP, men vi fik aldrig et svar herpå. 
Det er en paradoksal situation, vi står i,  
budgettet til KUP fremstår med aflønning til udstillerne, men det kommer der ikke flere kontanter af 
til f.ex. aflønning af udstillingsdeltagerne, når regnskabet fremstår. 

 
ProKK er medlem af KS, Kultursamvirke, som er et samvirke af og for alle små/store kultur og -
kunst institutioner over en bred kam i Århus. 
Her afholdes vigtige og væsentlige møder i løbet af året, hvor KS fremstår som forbindelsesled 
mellem politikkerne, kulturrådmanden, institutionerne, museerne, foreninger, akademierne mm. 
Det giver god mening med et fælles talerør for et samlet område i forhold til kulturrådmanden og 
byrådspolitikerne. 

 
Medlemstallet i ProKK er lige nu på 128 betalende medlemmer.  
Optagelse af nye medlemmer går over optagelsesudvalget, de har optaget et løbende antal      nye 
medlemmer hen over året. 
Optagelsesudvalget har flg. medlemmer Sanne Grauengaard, Pia Henni Möller Light, Karoline 
Illum Fricke, Allison Barry Rosenlund, Ulla Bloch. 
De skal have en tak for deres arbejde samt et godt samarbejde. 
  
Vi kan håbe på at alle medlemmer betaler kontingent 2021, 350kr. med udsendelsen af dette 
Nyhedsbrev med indkaldelse til GF 2021. 
  
SÅ HUSK at indbetale dit medlemskontingent 350kr. på kontonr. 5381-0251355 inden GF d.25. 
marts. 
VIGTIGT at tilføje dit navn v/ indbetalingen. 
  
Vores hjemmeside har information og er et besøg værd, Jacob Juhl er vores web ansvarlige, det 
skal han have tak for. 
Jacob Juhl sidder desuden i bestyrelsen for ProKK i AaBC, det er ligeledes et centralt sted for os. 
Endvidere en tak til samarbejdet med Kunsthal Aarhus, som mod betaling sender vores 
Nyhedsbreve ud og administrerer vores medlemsdatabase. 
Allersidst skal alle der har bidraget med at hjælpe og taget opgaver i forbindelse med Laboratorium 
have en tak. 
Aller aller sidste tak går til Bestyrelsen, der har lagt tanker, ideer og timer i ProKK. 
Vi i bestyrelsen fortsætter indtil videre dette arbejde. 

 
Vi havde håbet, at vi kunne have meldt ud med en ny udstilling her i 2021 på ca. samme tidspunkt 
som udstillingen i 2020. 



 

 

Det har vist sig, at den plan om udstilling i 2021 ikke har kunnet komme på plads, selv om vi har 
arbejdet på det med en kort pause siden sidste års udstillings afslutning. 
Udstillingslokale som passer til vores økonomi er svære at finde, en udstilling og det indhold tager 
afsæt i lokaliteten. 
Vi har i bestyrelsen talt om et deltagergebyr for deltagelse i udstillingen på 300kr., det vil altså 
være en merudgift udover medlemskontingentet. 
Merudgiften vil selvfølgelig kun opkræves, hvis der er brug for den. 
Grunden er foreningens stramme økonomi, og vanskelighederne med at opnå fondsmidler. 
I skrivende stund arbejder bestyrelsen på at få en udstilling i 2021. 
Skulle forsøget ikke lykkes, kan vi være nødsaget til at vente til 2022. 
 
Såfremt ingen medlemmer tilmelder sig GF, og der ikke indkommer forslag, vil GF på datoen være 
betragtet gennemført. 
  
Du har nu læst bestyrelsens beretning 2020/21 
  
HUSK AT TILMELDE DIG GF OG BETALE DIT KONTINGENT, TAK 
  
De bedste hilsen fra bestyrelsen 

 
Inger Bruhn, Marianne Tønnesen, Carsten Sørensen, Merete Malund Østergaard, Karen Ette,  
Katja Herrik, Annette Fausø og Marianne Steenholdt Bork. 

 
1.marts 2021 
  


