
Bestyrelsens beretning for året 2019 

I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet med at efterleve de målsætninger, som 

Glasmuseets venner har opstillet: Støtte Glasmuseet og glaskunstnere samt tilbyde 

Venneforeningens medlemmer oplevelser med glas i centrum ved at arrangere rejser 

og udflugter til steder, hvor der foregår noget, der tiltrækker glasinteresserede.  

Bestyrelsen har i 2019 afholdt 4 bestyrelsesmøder samt et bestyrelsesmøde i dag forud 

for denne generalforsamling, og vi har stort set været fuldtallig til hvert møde. 

Bestyrelsens medlemmer har arbejdet med energi og engagement med foreningens 

opgaver. 

Blandt andet har vi i år gennemgået listen over livsvarige medlemmer og det er med 

glæde, at vi har kunne konstatere, at de allerfleste har meldt tilbage med venlige ord 

og ønsket om fortsat at modtage Glasposten. Vi er glade for den mangeårige og 

fortsatte interesse for Glasmuseet og Venneforeningen. Vi vil også fremover udsende 

Glasposten i trykt form til alle medlemmer. 

Vores medlemstal er desværre fortsat faldende. Medlemstallet er nu i alt 880 mod 977 

sidste år, altså et fald på 97 eller 10%. Det skal dog bemærkes, at livsvarige 

medlemmer er faldet med i alt 25, dette er sket over flere år, men først i år er det 

blevet registreret. 

Vi må nok se i øjnene, at nedgangen i medlemstallet er en tendens, der vil fortsætte. 

Det er noget, der bekymrer os meget, for hvad kan vi gøre for at standse det? Vi bliver 

jo alle ældre og de unge har så mange tilbud i hverdagen, at glaskunst måske ikke lige 

er det, der trækker mest.  

Heldigvis gør Glasmuseet en stor indsats for at fange de yngre årganges interesse for 

glassets muligheder. Det sker ved at byens skoleelever besøger museet. De får 

rundvisning af glasmuseets dygtige guider og der arrangeres events specielt beregnet 

til børn. Vi kan kun håbe på, at interessen for glaskunst ad den vej bliver så stor, at de 

senere i livet kommer på Glasmuseet og også melder sig ind i Venneforeningen eller 

får deres forældre til det.  

Men, det gør det ikke nemmere for Venneforeningen at få nye medlemmer, når 

Glasmuseet efterhånden tilbyder meget fine årskortfordele.  

Det er forståeligt, at museet gør det, for besøgstallet på Glasmuseet SKAL fastholdes 

og helst stige, hvis vi fortsat skal have et velfungerende og interessant Glasmuseum i 

Ebeltoft.  

Pr. 1. januar 2020 har Venneforeningen derfor indgået aftale med Glasmuseet om, at 

hvert medlem af Venneforeningen, mod fremvisning af gyldigt medlemskort, kan tage 

en gæst med ind på museet gratis. Denne ordning, som gerne skulle gerne gøre det 

endnu mere attraktivt at besøge museet sammen med gæster, giver ikke umiddelbart 



museet entreindtægter, men besøgstallet i sig selv har betydning for museets 

økonomiske muligheder. Benyt Jer af denne nye ordning! 

Vi skal væk fra sætningen: Glasmuseet, der har vi været.   -    Ja, men hvornår sidst? 

Der skiftes jo udstilling flere gange om året, så der er altid noget nyt at se.  

Gruppebesøg, evt. med rundvisning, på Glasmuseet og efterfølgende besøg i cafeen, er 

en succes. Så tænk på, næste gang I er med til at arrangere eller bare har mulighed for 

at foreslå en gruppeoplevelse, om ikke et besøg på Glasmuseet i Ebeltoft kunne være 

en ide!  

Glasmuseets venner har også I 2019 haft mulighed for at deltage i ture, der er 

velplanlagte og gennemført med succes. 

I juli måned gennemførtes en meget vellykket tur til Wien og Bratislava. Turen var 

arrangeret og ledet af Pavla Rosinni. Deltagerne fik, på grund af Pavlas nære venskaber 

og store kendskab til området, på mange måder et stort udbytte af turen og ikke 

mindst en meget direkte kontakt til kunstnerne, som i flere tilfælde blev besøgt i deres 

private hjem. Herfra skal lyde en stor tak til Pavla.  

Turen er beskrevet i Glasposten nr. 1 2019. 

I september arrangerede Jan Kock og Jørn Beck en tur til Vendsyssel, som meget 

hurtigt blev overtegnet. Også den tur var en succes og netop fra denne tur har vi i dag 

et stykke kunst, der skal på auktion. Det er den store og flotte glasvase, som I kan se 

derhenne, den er frembragt af Leif Vange assisteret af sønnerne Anders og Andreas i 

overværelse af Venneforeningens turdeltagere. Den Ovale vase har Leif Vange skænket 

til Venneforeningen til bortlodning her på generalforsamlingen. Hele det indkomne 

beløb skal efter Leif Vanges ønske gå til en ung talentfuld glaskunstner. 

Årets studioglas 2019 af Jean Thebault blev solgt i 10 eksemplarer. I bestyrelsen 

overvejer vi lige nu, om vi skal stoppe traditionen med Årets studioglas, holde en pause 

eller fortsætte i 2020. Når vi overvejer en ændring, er det fordi salget af Årets 

studioglas, er stødt faldende og dermed ikke længere er så attraktiv for de unge 

kunstnere. 

Den 17. januar modtog Jonas Noël Niedermann Finn Lynggaards Legat 2020. For at 

legatet skal have en fornuftig størrelse på 15.000 kr., giver Venneforeningen et tilskud 

til legatet på 10.000 kr. Jonas vil blandt andet bruge beløbet til at leje sig ind i 

Glasmuseets Hytte i en periode i år. Her vil Jonas arbejde med sine teknikker for at 

dygtiggøre sig. Kom forbi i  Glasmuseets åbningstid og se hvordan Jonas arbejder. 

Jonas er tilstede her i dag og vil fortælle om sine planer og besvarer gerne spørgsmål. 

Ved at yde dette tilskud opfylder Venneforeningen et af vores vigtige 

formålsparagraffer:  At støtte unge talentfulde glaskunstnere. 

I 2020 har vi planlagt 3 ture, 1 stor og 2 mindre: 



I Glasposten nr. 1, som I modtog sidst i januar, er der sammen med en 

tilmeldingskupon, beskrevet en Glastur til Fyn-Jylland den 18. april, med sidste 

bindende tilmelding 20. marts. Turen er arrangeret af Jan Kock og Jørn Bech  

I Glasposten nr. 2 som I modtager i slutningen af marts er der beskrivelse af og 

tilmelding til en Glastur til Holmegaard Værk og Hempel Glasmuseum samt to 

glasværksteder på Sjælland den 6. og 7. juni. Sidste bindende tilmelding er den 6. maj. 

Denne tur er arrangeret af Inger Ferbing, Hanne Werner og Annelise Krogh. 

Også i Glasposten nr. 2 annonceres en bustur til Alsace,  ”Glas, vin og kultur I Alsace” i 

perioden 15. – 20. september. Turen er foromtalt i Glasposten nr. 1 og beskrives i 

detaljer i Glasposten nr. 2 sammen med en tilmeldingskupon. Sidste bindende 

tilmelding er 15. april. Turen arrangeres og gennemføres af Jan Kock. 

Generelt for især vore ture til udlandet opfordrer vi deltagerne til at tegne rejse- og 

afbudsforsikring, hvis man ikke allerede har en sådan forsikring. Idet indbetalte beløb 

ikke tilbagebetales ved evt. afbud. 

I 2021 har vi tænkt på en tur til Oslo. Hovedsageligt fordi Oslos nye Kunstmuseum 

åbner i 2021 og der kommer flere nye værksteder i området, men der vil også blive 

arrangeret en eller todages ture til interessante glassteder i Danmark.  

I 2022 er det nok en tur til Finland der vil stå på programmet. 

Hvis I ønsker at modtage nyhedsmails fra Venneforeningen, bedes I sende Jeres 

mailadresse til klubbens sekretær Jørn Bech: jbech@privat.dk  

Vi vil gerne I den forbindelse henlede Jeres opmærksomhed på vores hjemmeside 

www.glasmuseetsvenner.dk, der løbende bliver opdateret og hvor I kan finde 

”Glasposten”  - både i nye og ældre udgaver. 

På hjemmesiden er der også henvisning til GLASTIP. Her kan I læse om det nyeste, der 

sker i glasverdenen.  Hvis I tilmelder jer Glastip på glastip@mail.tele.dk. vil I hver 

måned modtage disse oplysninger pr. mail. Et meget flot arbejde der udføres af 

Morten Ledet, det siger vi mange tak for. 

I Glasposten nr.  4 2019 annoncerede vi, at vi ville starte en facebookgruppe. Desværre 

har vi måttet erkende, at vi i bestyrelsen ikke har den nødvendige indsigt i den digitale 

verden til, at det kan blive en succes. Vi leder med lys og lygte efter en person der er 

interesseret i at hjælpe os med det. Den faglige viden omkring glas har vi, men vi ved 

ikke, hvordan vi skal opnå succes med at formidle det digitalt.  

Når vi ønsker at starte enten Facebook eller Instagram op, så er det i håbet om ad den 

vej at kunne vække opmærksomhed omkring foreningen og dermed komme i kontakt 

med potentielle nye medlemmer, herunder også de unge. Så kom endelig frit frem, 

hvis I eller en ven kan hjælpe os med at løse den opgave. 



Vi havde håbet på at kunne vise filmen om dronningens sarkofag her i dag, men trods 

en ihærdig indsats af Pavla Rosinni, er det ikke lykkedes. Filmen er ganske enkelt ikke 

blevet frigivet endnu. Den vil først blive vist under CPH:dox festival som finder sted den 

20. – 22. marts. Den tjekkiske glaskunstner Zdenek Lhotský samt instruktøren kommer 

til premieren. I den forbindelse er der mulighed for, at de også besøger Glasmuseet i 

Ebeltoft.  

I Glasposten nr. 4 2019 er der en udførlig artikel om netop dronningens sarkofag. 

Vi er af et medlem blevet opfordret til at arrangere en ”glasbyttedag”. Det er vist 

prøvet før uden den store succes, men hvis der er stemning for det, prøver vi gerne 

igen. 

Glasmuseets direktør Dan Mølgaard har opsagt sin stilling. Det er vi i Venneforeningen 

kede af. Vi har gennem de sidste 7 år haft et godt samarbejde med Dan. Vi har 

forståelse for Dans beslutning og ønsker Dan god vind fremover.  

Jeg vil gerne slutte denne beretning med at takke for medlemmernes opbakning til 

foreningens arrangementer, for det gode samarbejde i bestyrelsen og det ligeledes 

gode samarbejde med museets frivillige og ansatte. 

Birgit Engsig, formand 


