Generalforsamlingen den 22. marts 2022

Formandens beretning
Velkommen!
Det er kun 6 måneder siden, vi afholdte vores sidste generalforsamling1, og nu er vi her allerede igen. Men
det er jo heldigvis fordi sundhedsmyndighederne ophævede de sidste restriktioner med udgangen af januar
måned. Selvom vi stadig skal passe på hinanden, og specielt sårbare og ældre, så er der opstået de grader
af frihed, som vi tålmodigt ventede på i to år. Nu glæder vi os rigtig meget til at afholde årets kunstrute om
6 uger, midt i foråret som vi allerhelst vil.
Vi har siden nytår arbejdet med tilrettelæggelsen af Kunstruten. Proceduren med indsamling af tekst og
billeder til hjemmeside og katalog er gået rigtig godt i år, og der har kun været ganske få rettelser
undervejs. Det er efterhånden de samme velkendte step vi alle skal igennem, når Kunstruten hvert år bliver
til.
Kataloget
Kataloget har fået en nyt og friskt udseende i år. Vi har selvfølgelig bibeholdt vores let genkendelige logo og
det smalle aflange format. Men kortet på den sædvanlige side 3 har fået et andet tilsnit, og det er blevet
lettere at se de største veje i kommunen. Det gør det forhåbentlig nemmere at vejlede de besøgende frem
til det næste udstillingssted.
Den grafiske tilrettelæggelse af kataloget har vi flyttet indenfor i vores forening, så der nu er kortere vej fra
beslutninger om ændring af indhold til det bliver udført.
Som noget nyt har vi i år foruden annoncen fra Cbart, som vi har haft de foregående år, indgået
sponsoraftaler med to lokale ejendomsmæglere. Også de har ønsket at støtte op omkring kunsten i Greve,
og det er vi rigtig glade for. Det luner godt i foreningens pengekasse.
Markedsføring
For tredje år i træk har vi fået lov til at annoncere vores Kunstrute på storskærm i svømmehallen, som
fortæller om Kunstruten, og vi har netop i dag sendt en lille artikel til bladet Kunstforeningen Køge Bugt. Vi
er flittige med at fortælle om Kunstrutens udstillere på Facebook. Omtale af Kunstruten bliver snart lagt på
Kultunaut, og vi indrykker en lille notits i Kunstavisen. Herudover udsender vi pressemeddelelsen til både
de lokale ugeblade og også til over 200 firmakunstforeninger på Sjælland. I kan bidrage til at holde
interessen vedlige for Kunstruten ved at fortælle venner og bekendte om den, og ved at udbrede
kendskabet om den på jeres egne digitale medier.
Kunsten breder sig i Greve
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 Greve Kunstrute i weekenden den 7. og 8. maj 2022 og vi har selvfølgelig bestilt godt vejr
til vores store begivenhed.

1

16. september 2021

