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10. april 2016
 

Når vi jeg ser tilbage på 2015, så syntes jeg vores lille forening har en berettigelse, vi har faktisk en 
del aktivitet året igennem. Nogen er med det ene sted andre et andet sted, men vi har formået at 
holde sammen og bevare 51. Nogle er faldet fra, nogen er kommet til, og nogen vender tilbage. 

Hvert år til generalforsamlingen er vi det færreste antal medlemmer. Men som året skrider frem, 
kommer der medlemmer til. Ved sidste generalforsamling var vi ca. 30 medlemmer og året sluttede 
med 51 medlemmer. 

Årets første aktivitet var et meget spændende grafikkursus, som blev  holdt på Møllestien, hvor 
faciliteterne til grafik er til stede. Det var allerede i marts, altså inden sidste generalforsamling. 

I april havde vi et givende portræt-tegnekursus, som blev holdt af og hos Karinna Damgaard. Jeg ved flere 
har fuldt op med ekstra tegnedage hos Karinna. 

I maj havde vi både medlemsmøde og var på maleweekend på Bogø hos HC Rylander. Vi var 10 medlemmer 
afsted på en dejlig weekend med et  meget varieret indholdsrigt kursus og overnatning på B&B Stalden. 

Vi havde fællesudstilling med det store telt på Tisvilde Billedfestival i juli. Der var en del medlemmer, som 
ønskede at have mange ting med, og opsatte egne pavilloner. 

Der var falskmønterdag i juli hos Rasmus. Der blev lavet en ny portion 51-kroner. 

August bød på udstilling på Kildemarkedet og salg af 51-kroner. Vi fik solgt for over 1000 kr. Lørdag aften 
var der bal på plænen.  

Der var ikke nok tilmeldte til det arrangerede foto og billedbehandlingskursus med Katrin og  Ralf i 
september, så det er udskudt til i maj i år. Vi håber der bliver nok tilmeldinger denne gang. 

I oktober blev der holdt kursus i lerportræt på Møllestien med Jeanette Brøndsted, som Margrethe var 
tovholder på. 

Årets sidste kursus blev holdt i starten af november, det var portrætkursus med Mads Rye .  

Vi holdt medlemsmøde i november, hvor vi brainstormede om kurser og udstillinger i 2016. Vi har 4 
udstillinger på programmet indtil videre i år. Billedfestival 10. juli, X-Porten i sidste uge af juli, 
Kildemarkedet 6.-7. august. Søren har sørget for, at vi har fået lov til at  låne ’Det Gamle Posthus’ i Gilleleje i 
juli. Vi har nogle med- tovholdpladser ledige, som vi gerne skulle have besat i forbindelse med 
udstillingerne, så sig endelig til, hvis der er nogle der vil hjælpe. 

Da vi for et par år siden spurgte ind til, hvad medlemmerne gerne ville bruge 51 til, var svaret klart: kurser 
og udstillinger. Det syntes jeg vi har prøvet at leve op til i 2015. 

Så er der ikke så meget mere at sig, men husk nu at få sendt opdateringer til hjemmesiden. 

Hanne Aagaard Jensen 


