
GENERALFORSAMLING I GLASMUSEETS VENNER 
   

Lørdag den 27. februar 2016 klokken 13.00 i Sognegården. 
 
 
Indkaldte er:  Karen Siune      

Jørn Bech  
Jan Kock 
Lisbeth Lund    
Preben Fisker  
Hanne Werner 
Ned Cantrell 

 
Afbud:  Jørgen Hoffgaard 
  Bodil Bast          
 
Dagsorden: 
 
Formanden startede med at præsentere bestyrelsen. 
Valg af dirigent Mads Petersen. 
 

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. (Bilag 1) 
Se bestyrelsesberetningen, som er sendt ud til alle! 
Ligger også på hjemmesiden. 
 
Herefter fik Glasmuseets direktør Dann Mølgaard et ”lille indlæg”.  
 
Til glæde for hørehæmmede havde museet indkøbt et PA-anlæg, - mikrofon og 
højtalere, så alle nu skulle kunne få glæde af, hvad der bliver sagt til ferniseringerne 
og andre arrangementer på museet. Stor tilfredshed hos Erling Rasmussen. 
 
Museet har haft et overskud på ca. 200.000 kr. i 2015 til trods for at besøgstallet er 
faldet i de sidste 5 år, men pga. timenedskæringer i personalestaben, - den 
lønnede, lukning af hytten i vintermånederne og lukning af museet mandag, tirsdag 
og onsdag i vintermånederne, har det givet et lille overskud. 
Museet har haft en tilbagegang på små tusinde besøgende til 35.700. 
Butikssalget går godt. 
Desuden har museet fået en del fondsmidler. 
 
KOMMENDE UDSTILLINGER PÅ GLASMUSEET: 
 
ORNAMENT 
- en verden i farver og mønstre 
22. april - 25. september 2016 
Med deltagelse af følgende kunstnere: Klaus Moje, Clare Belfrage, David Yule 
og Giles Bettison fra Australien, Kathryn Wightman fra UK/New Zealand, Claudia 
Borella Australien/New Zealand, Richard Parrish og Carrie Gustafson fra USA, Lino 
Tagliapetra fra Italien, Tobias Møhl og Tchai Munch fra Danmark, Layne Rowe 



fra UK, Sylvie Vandenhoucke fra Belgien, Wilfried Grootens fra Tyskland og Momoo 
Omuro fra Japan. 

Kulturministeren kommer og åbner udstillingen. 

I efteråret holder Glasnettet møde i Ebeltoft, hvor hver kunstner medbringer et lille 
værk, som bliver udstillet på museet, - DOG KUN EN WEEKEND! 

Tidspunkt følger, kommer på hjemmesiden. 

 

Mapping Denmark II 
LUFTKRAFT GLASS STUDIO 
8. oktober - 31. december 2016 

AFGANGSUDSTILLING, DESIGNSKOLEN BORNHOLM 
8. oktober - 31. december 2016 
 
UDVALGTE VÆRKER FRA DEN PERMANENTE SAMLING 
8. oktober 2016 - medio maj 2017 

En magasinudstilling med nogle af de gamle værker. DM håber på 400 ! 

Det er 30 år siden museet åbnede. 

DOVENSKAB - DE SYV DØDSSYNDER 
3. februar 2017 - 28. maj 2017 
Særudstilling med værker af Einar og Jamex de la Torre (Mexico) med 
udgangspunkt i den klassiske dødssynd DOVENSKAB/LADHED.  
Udstillingen er en del af et samarbejde mellem syv midtjyske kunstmuseer i 
forbindelse med Århus Europæisk Kulturhovedstad 2017 
 
YOUNG GLASS 
Sommeren 2017. 
 
HÅNDEN I GLASSET (Se glaspost 2) henvender sig til børn og voksne. 
Museet har indkøbt 7 touch skærme, som forhåbentlig kommer til at fungere. 
I haven kommer der en læringsskulptur, en skulptur som man skal kunne gå ind i 
og ”forsvinde” i. En kalejdoskopisk oplevelse med masser af farvet glas.  
Skulle gerne blive færdig før sommerferien. 
 
Så er museet gået i dialog med politikerne om en udbygning af museet. 
Man vil gerne have løst nogle praktiske problemer, så som receptionen, samling af 
de 2 butikker og få lavet en større café. 
Glashytten vil man gerne gøre lidt mere publikumsvenlig, så flere kan se 
demonstrationerne i hytten. 
Det kosmiske rum af Tróndur Patursson vil man gerne have placeret et andet 
sted, da det optager et af museets bedre udstillingsområder. 
Museet søger om 2-300 m2 mere plads. 
 
 



Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt! 
 

2. Regnskab.( Se bilag 2a) 
Regnskabet blev gennemgået af Lisbeth Lund pga. af Jørgen Hoffgaards fravær. 
Regnskabet blev godkendt! 
 
Budget. (Se bilag 2 b) 
Formanden fremlagde budgettet for 2017 og kom med en prisforhøjelse på 
kontingentet på 25 kr. forstået således at: 
Personligt medlemsskab stiger fra 325 kr. til 350 kr. 
Ægtepar/parmedlemsskab stiger fra 450 kr. til 500 kr. 
 
Begrundelsen er, at museet sælger årskort, hvor gæster så kan komme og gå, som 
de vil, dog uden alle de goder, som GMV tilbyder, - indbydelse til ferniseringer, ture, 
10 % på indkøbt glas o. a. 
 
Budgettet blev vedtaget! 
 

3. Fastsættelse af kontingent. 
Personligt medlemsskab stiger fra 325 kr. til 350 kr. 
Ægtepar/parmedlemsskab stiger fra 450 kr. til 500 kr. 
 

4. Indkomne forslag. 
Ingen forslag. 
 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter. 
Jan Kock, Bodil Bast og Jørn Bech blev alle genvalgt til bestyrelsen! 
Preben Fisker og Hanne Werner blev genvalgt som suppleanter! 
 

6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 
Dan Andersen og Eigil Berg blev genvalgt som revisorer! 
Hans Husegaard blev genvalgt som revisorsuppleant! 
 

7. Eventuelt. 
Ingen kommentarer! 

 
 
 
Herefter vare der sandwich, øl/vand og kaffe/te. 
 
Foredrag: 
 
Modtageren af Finn Lynggaards legat for 2015 Marie Retpen fortalte om, hvad hun havde 
brugt legatet til. Hun havde været en tur i England, hvor hun besøgte flere spændende 
mennesker, dels privat og dels på universitetet, som arbejdede med 3D-print. Hun så 
forskellige printere i forskellige størrelser. Det skal siges, det var ikke glasfolk, hun 
besøgte, med nogle der arbejdede i ler. Marie bruger de 3D-printede lermodeller til at 
blæse sit glas i, efter de er brændt i ovnen. 



 
Herefter fortalte og viste Ida Wieth-Knudsen os, hvad hun havde tænkt sig at lave som 
studioglas til køb for glasvennerne. Det bliver nogle rørformede glasrør og keramikrør sat 
sammen af metaltråde. Se hjemmesiden, hvor man kan bestille et eksemplar for 1.800 kr. 
Se også Glaspost 2! 
 
Så gik vi over til Glaslotteriet, hvor der sad ikke mindre end 4 heldige vindere i lokalet. 
Fordelingen blev som følger: 
 
  
KKT	Tryksager	 EBELTOFT	 Karen	Klim	
Dorit	&	Jørn	Bach	 BIRKERØD	 Marie	Retpen	
Jette	Raahauge	 EBELTOFT	 Karen	Nyholm	
Birgit	Nørgaard	og	O.	Øhlen.	Madsen	 HØJBJERG	 Stig	Persson	
Troels	B.	Folkmar	 BRABRAND	 Lahotsky	
Lisbeth	Lund	 AALBORG	 Jytte	Mørch	
Kirsten	Harvig	 EBELTOFT	 Wendy	Newhofer	
Karin	og	Ejgil	Berg	 RISSKOV	 Jiri	Pacinek	
Birgitta	og	Kaj	Liendgaard	 AARHUS	V	 Leif	Møller	Nielsen	
Vibeke	Emborg	 SØNDERBORG	 Jaromir	Karizek	
 
 
Med venlig hilsen 
Jørn Bech 
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