Foreningen til Bevarelse af Jean Dubuffets Gavlmaleri i Silkeborg
Referat fra generalforsamling i Medborgerhuset i Silkeborg torsdag 25. marts 2010 kl.
19.00.
Dagsorden og referat
Velkomst
P.g.a. folketingsarbejde havde formanden, Steen Konradsen, meldt
afbud.
Valg af dirigent og referent
 Da fremmødet var meget beskedent og udelukkende bestod
af bestyrelsesmedlemmer og revisor påtog Per Hofman
Hansen sig dirigent- og referatopgaverne.
 Det kunne konstateres, at generalforsamlingen med
annonceringen i Midtjyllands Avis 10. marts og på
hjemmesiden var lovlig indvarslet.
Formandens beretning
2008 var jo jubelåret, hvor det med stor succes lykkedes foreningen af få genopmalet
Dubuffet-gavlen. Fyldt af optimisme var vi i bestyrelsen opsat på at få endnu et
kunstværk på en gavl i Silkeborg, og vi var ikke i tvivl om, at det skulle være et af Asger
Jorns værker. Museumsdirektør Jacob Thage fra Silkeborg Kunstmuseum (nu Museum
Jorn) var positivt stemt og på et møde i november 2008 samledes vi med ham for at
diskutere mulige emner. Vi var alle enige om, at det skulle være et værk, som i sin
oprindelse af Jorn var tænkt reproducerbart eller mangfoldiggjort. Derfor kunne der –
også af tekniske grunde – ikke blive tale om gengivelse af et olie- eller acrylbillede, men
f.eks. af et træsnit eller et litografi. I første omgang tegnede der sig et udvalg af 4-5
motiver, som det dog hurtigt lykkedes at finde en ”sikker vinder” iblandt.
Begejstret over at det var lykkedes af få trolden sat til vægs tilsendte forfatteren Bent
Rasmussen os i februar 2009 uopfordret et herligt digt om gavlen og projektet. Det kan
nu ses på hjemmesiden www.dubuffet.dk
Sideløbende med valg af motiv var vi også så småt begyndt at se os om efter en mulig
gavl i bybilledet. Som en indledning foretog Per Hofman Hansen et researcharbejde, idet
han på en cykeltur rundt i byen gennemfotograferede alle mulige (og umulige) gavle og
mure. Billederne blev lagt på en intern side i Picasa, så alle bestyrelsesmedlemmer havde
adgang til dem.
På det grundlag foretog et udvalg i bestyrelsen i oktober endnu en cykeltur, men denne
gang til udvalgte gavle, og et vist mønster tegnede sig med 2-3 gavle som velegnede.
Især én tiltalte udvalget, nemlig den gavl som overfor stationsbygningen bærer teksten
”Galerie Moderne byder velkommen til Silkeborg”. Et besøg i Galerie Moderne samme dag
og en forelæggelse af vore planer blev meget vel modtaget af Henrik Omme.
Direkte opfordret af Søren Scheffmann i Odense ansøgte vi 28. maj ”Kirsten og Freddy
Johansens Fond” om ”et beløb på 300.000 kr. eller et beløb efter fondens skøn”.
Optimistisk afventede vi fondens svar i juni, men af uforklarlige grunde blev fondens
møde udsat til december, hvorfor vi måtte væbne os med tålmodighed. Søren
Scheffmann havde været meget overbevist om at vores ansøgning ville blive
imødekommet, så skuffelsen var stor, da vi endelig den 12. december modtog
meddelelsen om, at fonden ikke havde kunnet imødekomme vor ansøgning. Julemødet
den 15. december skulle ellers have været mødet, hvor vi med ny energi skulle
genoverveje både valgt af Jorn motiv og lægge strategi for det videre arbejde. Det
arbejde forestår nu i 2010.
Afholdte møder i 2009:
17. februar: Konstituerende bestyrelsesmøde.
30. september: Møde om bl.a. fondsansøgningen til Kirsten og Freddy Johansens Fond
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9. oktober: Gavl-besigtigelses-cykeltur.
15. december: Julemøde hos Grete og Claus Pedersen.
På formandens vegne
Per Hofman Hansen
25. marts 2010
Beretningen blev godkendt.
Regnskab
Foreningens kasserer, Torben Iversen, fremlagde regnskabet, der viste en positiv
kassebeholdning på 6.879,60 kr. Revisor havde gennemgået det og fundet det i orden.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Fastsættelse af kontingent
Det blev foreslået, at der også i 2010 udsendes girokort på 100 kr. til alle 152
medlemmer fra 2009.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
Valg til bestyrelse mm.
Iflg. vedtægternes § 6.3 ”afgår skiftevis to og tre bestyrelsesmedlemmer. Alle poster kan
besættes ved genvalg”.
Følgende bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for at de ikke ønskede genvalg: Per Hofman
Hansen, Michael Hübertz og Jørgen Kjærgaard.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Villige til genvalg var:
 Henrik Fjeldgaard
 Torben Iversen
 Arne Juhler
 Steen Konradsen
 Jens Nedergaard
 Kirsten Skov
Alle blev genvalgt enstemmigt.
Fra Silkeborg Kunstmuseum er museumsdirektør Jacob Thage medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde med formand,
næstformand og kasserer.
Valg som suppleanter
 [Ingen]
Revisor og revisorsuppleant
 Claus og Grete Pedersen
Begge genvalgtes enstemmigt.
Hjemmesiden
Per Hofman Hansen påtog sig foreløbig for 2010 at opdatere hjemmesiden på grundlag af
manuskripter modtaget af bestyrelsen.
Eventuelt
 Intet.
Mødet sluttede kl. 19.30.
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