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Årets første aktivitet var et medlemsmøde i januar, hvor der blev snakket om forslag til udstillinger, 
udflugter og status for kurser. 

Der var 2 kurser i foråret – portrætkursus med Mads Rye og Lercroquis med Jeannet Brønsted.  

Der var arrangeret maledag i skoven 1. juni, og  senere på måneden malede vi 51-kroner hos Rasmus. 

Vi deltog med vores nyindkøbte telt på billedfestivalen i juli. I juli havde vi også fået en pop-up bod til 
rådighed på torvet i Helsinge, som flere af medlemmerne skiftedes til at udstille i. I august udstillede vi på 
Kildemarkedet med to fællespavilloner, og deltog i et dejligt græsbal lørdag aften. 

Hele august udstillede ca. 14 af medlemmerne i Gilleleje gl. Posthus, som vi skiftedes til at passe. 

Vi havde et bestyrelsesmøde 17. september. Birgitte ønskede at forlade forlade formandsposten, så jeg, 
der på daværende tidspunkt var næstformand, overtog formandsposten, og lovede at blive på posten frem 
til generalforsamlingen. Katrine og Pia byttede roller, så Katrine, der var suppleant, gik ind i bestyrelsen og 
blev næstformand, og Pia blev suppleant. 

I sep havde vi et akvarelkursus med Jørgen Ussing på Møllestien og i nov skulle vi have haft et grafikkursus, 
som måtte aflyses pga for få tilmeldinger. 

Vi havde medlemsmøde i slutningen af oktober, hvor vi brainstormede om kurser og udstillinger i 2015. Der 
var rigtig stor interesse for kurser, så det blev til hele 6 kurser i år, godt fordelt over hele året. De eneste 
udstillinger, der er på programmet indtil videre i år, er Billedfestivalen og Kildemarkedet. Til disse 2 
udstillinger, skal der findes tovholdere. Margrete har booked X-porten i Hundested i en uge i juli 2016, og 
Yvonne og Katrine er ved at undersøge om vi på et tidspunkt kan komme til at udstille i Farum Kulturhus. Vi 
har medlemsmøde igen i maj, hvor vi bl.a. skal snakke om der er stemning for workshops, events og om vi 
skal tage på nogen udflugter i år. 

Yvonne arrangerede, at vi kunne deltage i et julemarked i december på Miklagård i Tibirke. Det var 
indendørs i en stor lade. Det var et fint og godt besøgt julemarked, men rimelig køligt. 

Vi har sammen med 8 andre foreninger i Tisvildeleje været initiativtager til 'Naturrum Tisvildeleje Strand'. 
Det lille hus for enden af parkeringspladsen ved stranden skal nedrives, og der skal bygges et nyt og mere 
tidsvarende hus med flere anvendelsesmuligheder. I efteråret faldt financieringen nogenlunde på plads, så 
der blev dannet en forening af initiativtagerne, som skal drifte byggeriet, mens det står på. Vi kunne ikke se 
os selv værende med som bygherre, så vi valgte, at følge byggeriet fra sidelinien. 

Vores facebookside er blevet lagt om fra en persolig side med venner til en site med følgere. Facebook 
bestemmer selv hvem diverse opslag skal gå ud til, så I må selv holde øje også med nyt, men det mest 
relevante vil også komme på hjemmesiden og på mails. 

Hjemmesiden er også fornyet, så hvis I ønsker at være med i medlemsgalleriet eller forny det I allerede har 
på, kan I sende jeres oplysninger til Katrin. 

Hanne Aagaard Jensen 


