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Formandens beretning 

Velkommen! 

Vores sidste generalforsamling var i marts 2020, og da vi grundet myndighedernes restriktioner først 

afholder vores 2021-generalforsamling i dag, har vi i mellemtiden fået afholdt to kunstruter. 

Når vi kigger tilbage på de to forgangne år, så var der flere planer, der måtte ændres. Datoerne for 

kunstruten 2020 var fastlagt, og katalogerne var blevet trykt, men så kom Coronaen og lagde en dæmper på 

alle aktiviteter – ikke bare for os, men for alle. Vi nåede lige at afholde vores generalforsamling i marts 

måned med statsministerens anbefalinger om ikke at give håndtryk og kram, før diverse forsamlingsforbud 

satte begrænsninger for vores udfoldelser. 

Kunstruten 2020 måtte udsættes, og bestyrelsen gjorde sig i det tidlige forår mange tanker om at gætte på, 

hvornår vi så kunne afholde årets kunstrute. Vi valgte en dato på den anden side af skolernes sommerferie, 

hvilket lå 5 måneder fremme i tiden, og vi håbede på, at det værste ville være overstået til den tid. 

Det blev til den næstsidste weekend i august. Datoerne på de allerede trykte kataloger måtte ændres, så alle 

udstillere fik travlt med hver især at skrive de nye datoer på i hånden. Det var et stort arbejde, tak for jeres 

hjælp, men det var jo nødvendigt. 

På det efterfølgende evalueringsmøde i 2020 fortalte de fleste udstillere om en halvering af besøgstallet i 

forhold til det foregående år. Årsagen til dette kunne både være de besøgendes utryghed ved Coronaen. 

Men på vores fællesmøde blev der også talt om, at der denne sensommer blev afholdt flere fester, der før 

var blevet udskudt pga. restriktionerne. Derfor havde folk måske tilvalgt familiefesterne og fravalgt vores 

kunstrute. 

Fra februar i år begyndte vaccinationerne så småt at komme i gang, og i dag er tre fjerdedele af befolkningen 

færdigvaccineret1. Fra dette års kunstrute i august har vi hørt fra udstillerne, at besøgstallet var ok. 

Smittetallene var på dette tidspunkt fine, de sidste restriktioner var på vej ud, og Coronaen så ikke længere 

ud til at dæmpe lysten til at besøge udstillerne på kunstruten. 

 

Konkurrence 

Vi afprøvede allerede i 2020 noget nyt på kunstruten. Vi afholdte en konkurrence om at vinde et gavekort, 

hvor man som besøgende skulle have stemplet et konkurrencekort ved besøg hos udstillerne. Vinderen 

valgte at indløse gevinsten på 1000 kr. til indkøb af kunst hos to af udstillerne. 

Vi gentog succesen med konkurrencen i 2021. Til lodtrækning af vinderen på vores evalueringsmøde den 23. 

august havde vi modtaget over 50 korrekt udfyldte konkurrencekort. Vinderen blev udtrukket på mødet og 

har for nylig indløst sit gavekortet på de 1000 kr. hos en af årets udstillere. 

Jeg er sikker på, at den ekstra opmærksomhed, som konkurrencen har skaffet os, har bidraget til at holde 

besøgstallet oppe på et acceptabelt niveau. 

 

Kataloget 

Igen i både 2020 og 2021 har vi, ikke mindst fra de besøgende, fået stor ros for vores fine katalog over 

udstillerne. Vores logo præsenterer sig lyst og fint på forsiden af kataloget med den hvide baggrund. Og 

                                                           
1 Kilde: Statens Serum Institut pr. 14. september 2021 
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Logoet er efterhånden blevet så kendt i vores område, at mange helt spontant forbinder det med Greve 

Kunstrute. Det gør det samtidig nemt for de besøgende at finde frem til udstillerne på kunstruten, når det 

bliver genkendt på lang afstand. 

Vi har hørt, at flere besøgende bruger kortet i vores katalog til at lægge en rute igennem Greve Kommune 

for at besøge kunstnerne. Men der var i år også en oplevelse af, at mange besøgende havde truffet nogle 

bevidste valg og nøje udvalgt de udstillere, som de besøgte. Det vidner om, at vi er ved at være kendte, og at 

folk kan huske kunstruten fra tidligere år. 

 

Økonomi / medlemstal 

For første gang måtte vi i år undvære det økonomiske tilskud fra Greve Kommune, og kunstruten 2021 blev 

finansieret helt for vores egne midler. Vores forening har heldigvis en sund økonomi, og vi har i år klaret det 

godt. Men for at sikre kunstruten i årene fremover er det nødvendigt til stadighed at have tilstrækkelige 

økonomiske midler. 

Det første vi tænker på for at styrke økonomien er at få flere medlemmer og dermed mulighed for at blive 

flere udstillere, herunder enkelte gæsteudstillere. Bestyrelsen har ganske kort overvejet muligheden for at 

udvide området for kunstruten, så en eller flere af vores nabokommuner kunne komme med. Men vi er 

blevet enige om at holde os indenfor vores egen kommunegrænse. 

For at øge medlemstallet, prøver vi så godt vi kan at gøre opmærksom på os selv, ved jævnligt at benytte 

Facebook til at fortælle om os. Vi har bedt om jeres hjælp, kære medlemmer, til at udbrede kendskabet, og I 

må rigtig gerne fortsætte med at fortælle vidt og bredt om Greve Kunstrute.  

I løbet af 2021 har vi haft små flyers liggende hos Cbart med opfordring til at blive medlem i vores forening. 

Tak for denne mulighed, Charlotte! 

Sidst på året 2020 er det lykkedes os at se en lille stigning på 4 i medlemstallet, så vi nu er 26 medlemmer. 

VELKOMMEN til de nye medlemmer! Denne stigning må gerne blive ved. Vi vil gerne have flere nye 

medlemmer, så vi styrker vores økonomi, men de nye medlemmer skal være lige så dygtige kunstnere og 

kunsthåndværkere som alle jer medlemmer. 

På vores hjemmeside er det nu blevet muligt for interesserede at søge info om, hvordan man bliver medlem, 

og vi fortæller om hvilke fordele medlemmerne har. Der står også hvilke oplysninger man skal sende til os, 

hvis man vil ansøge om at blive medlem. Så hjemmesiden må I gerne henvise til . 

 

Jeg er sikker på, at aktiviteterne i Greve Kunstrute står stærkt i folks bevidsthed som en del af 

udfoldelsesmulighederne indenfor kunsten. Jeg håber, at Greve vil forblive synlig på landkortet som et sted 

man ikke blot bor og arbejder men også forbinder med kunst, og jeg tror, at også andre seriøse kunstnere i 

kommunen kan se potentialet i et samarbejde til fremme for og udbredelse af kunsten. 

Nu ser vi frem til næste års Greve Kunstrute i weekenden den 7. og 8. maj 2022 med forhåbentlig mange 

udstillere, nye som gamle. 
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Morten Funder 


