
Glasmuseets Venner 

Bestyrelsens beretning for 2021 

Også i år vil jeg begynde med at præsentere Glasmuseets Venners 

bestyrelsesmedlemmer: 

Jan Kock, Århus, rejsearrangør, medlem af redaktionsudvalget og skribent i Glasposten  

Lisbeth Lund, Ålborg, kasserer, webmaster og Instagram 

Lone Willadsen, Grenå, sekretær og referent 

Preben Fisker, Ebeltoft, frivillig på museet, rejsearrangør og forplejning, så hvis i er 

utilfredse med forplejningen i dag, så er det Preben i skal henvende Jer til. 

Christina Hellevik, Pust i Ebeltoft. kunstnerisk konsulent og Instagram 

Pavla Rossini, København rejsearrangør, medlem af redaktionsudvalget og skribent i 

Glasposten 

Birgit Engsig, Ebeltoft. frivillig på Museet og formand for Venneforeningen 

Suppleanter: 

Annete Nielsen, Grenå, korrekturlæser på Glasposten 

Jonas Noél Niedermann, kunstnerisk konsulent og Instagram 

***************************** 

Desværre har Sognerådet lukket for udlejning af Sognegården indtil august måned i år, 

derfor holder vi generalforsamlingen her i Golfklubbens lokale. Til næste år vil det 

være muligt for os at afholde generalforsamlingen på Museet, idet der på 2. sal i 

toldbygningen er sket ændringer, så lokalet nu kan rumme større arrangementer. Det 

glæder vi os til. 

Som bekendt måtte vi i 2021 udskyde generalforsamlingen fra marts måned til august 

måned, men vi fik den da afholdt. 

Heller ikke i år har jeg indhold nok til at trætte Jer med en lang beretning, for 

pandemien satte også i 2021 en begrænsning for vore aktiviteter. Bestyrelsen har i 

2021 afholdt to bestyrelsesmøder og et heldags idemøde. 

Medlemstallet er faldet med 35 til nu 769 medlemmer hvoraf 77 ikke betaler 

kontingent. Det er halvering af tilbagegangen de tidligere år, hvor den har ligget på 

omkring 70 medlemmer. 

På generalforsamlingen den 21. august 2021 kom der heldigvis mange forslag til, 

hvordan vi kunne få flere medlemmer og en bedre økonomi. 

Der kom forslag, om at ændre kontingentsatserne for på den måde måske at få flere 

yngre medlemmer, der bedre kan overse 200 kr. end 350 kr. samt halv kontingent det 



første år som et introduktionstilbud, men der kom også forslag om forhøjelse af 

kontingentet.  

En profil på Instagram blev også foreslået for at vi ad den vej kan komme i kontakt med 

den yngre generation. 

Disse forslag tog bestyrelsen med på det planlagte idemøde på Maltfabrikken den 4. 

december 2021, hvor to dygtige unge kvinder Anne Møgelvang og Camilla Lykke kom 

med et meget inspirerende oplæg, som gav os noget at tænke over. Men konklusionen 

er, at det ikke er nemt at få vakt interessen for glas hos de unge mennesker, der har så 

meget at se til i forvejen. Men at Instagram er en mulighed for at nå ud til dem. 

Christina har oprettet en profil på Instagram, som vi nu er begyndt at bruge: Al 

begyndelse er svær, men vi skal nok lære det. Er du på Instagram, så kig efter 

Glasmuseetsvenner en gang imellem. 

En ændring af kontingentsatserne er blevet diskuteret på bestyrelsesmøderne og som 

det vil fremgå af budgettet for 2022, er bestyrelsen ikke indstillet på at ændre 

satserne. 

Som vi fortalte på generalforsamlingen var det svært at få balance i regnskabet, men vi 

satte os for at analysere vore udgifter. Indtægterne kan vi ikke rigtig gøre meget ved, 

selv om vi heldigvis stadig får indmeldelser, men dog desværre flere udmeldelser, mest 

på grund af alder.  

Vi fik sænket omkostningerne for fremstilling af Glasposten, som vi gerne fortsat vil 

udsende fire gange årligt og også andre, mindre udgiftsposter blev efterset. Dette har 

gjort, at vi i sidste halvår af 2021 fik ændret et forventet underskud på 26.500 til et 

underskud på 11.413. og at vi i 2022 kan budgettere med et forventet overskud på ca. 

20.000. Ret godt gået, hvis vi selv skal sige det! 

Preben fik arrangeret Tour de Ebeltoft fredag den 26. november hvor vi besøgte 

glashytterne i Ebeltoft og spiste frokost på Maltfabrikken. Det var dejligt, at så mange 

deltog i arrangementet, der blev en succes, som vi vil forsøge at gentage. 

2022 fik vi startet med Jan Kock’s meget vellykkede foredrag den 11. februar på 

Museet om Murano, Venedig – et europæisk epicenter for glas. 28 tilhørere fik glæde 

af Jan’s store viden om emnet. Vi vil forsøge at arrangere lignende aftener i den 

kommende tid. 

Pavla Rossini’s udskudte to-dagestur til Sjælland, der var planlagt til gennemførelse i 

både 2020 og 2021, blev endelig gennemført den 18. og 19. marts i år. Der var tilmeldt 

31 deltagere. Vi besøgte Brink Nordic hvor vi så deres flotte jule- og påskepynt.  

Derefter Holmegaard Værk hvor Bjørn Friborg Pedersen og Jonas Noël Niedermann 

viste os, hvordan de blæser en flot stor vase, ja nærmest en skulptur. Vi fik en grundig 

guidet tur på Værket, der rummer ufattelig mange glas på reoler fra gulv til loft. 

Værket har beholdt sit rustikke look i lokalerne, hvor man kan se ind i de gamle ovne. 

Næste formiddag besøgte vi Luftkraft Glasstudie i København, hvor vi blev introduceret 

til, hvordan Anett Biliczki, der indtil 24. april har udstilling på Glasmuseet, samt 



hvordan Pernille Braun, Ida Dyddal og Lise Eggers på forskellig vis arbejder med glas. Vi 

blev mødt af spændende, veltalende og velforberedte kunstnere. 

Om eftermiddagen besøgte vi Skak Snitker. Vi så hans mange nye værker og nød hans 

interessante fortællinger om hans liv og virke. 

Derefter gik turen til Lene Bødker, der fra den 12. maj til den 30 december i år udstiller 

på Glasmuseet. 

Lene Bødker er både en fantastisk kunstner og en dygtig formidler af sine tanker om de 

enkelte værker. En meget tæt og fascinerende oplevelse at høre hende fortælle. 

Næste planlagte arrangement er Jan Kock’s bustur til Alsace i dagene 21.-26. 

september. På nuværende tidspunkt er der nok tilmeldte til, at turen gennemføres, 

men der er plads til flere. Tilmeldingsfrist 1. juni. 

En omtale af og programmet for turen samt tilmeldelseskuponen finder du på side 12 

og 13 i Glasposten 2021 nr. 4. Der ligger eksemplarer henne på bordet og du finder en 

reminder i næste nummer af Glasposten, der udsendes i begyndelsen af april. 

I 2021 er det blevet besluttet at opløse Finn Lynggaards Fond. Årsagen skal findes i, at 

der kommer færre og færre kvalificerede ansøgere til legatet og at Fondens midler 

svinder år for år. 

Venneforeningen har jo gennem årene ydet kontant støtte til Fonden, så for at afslutte 

legattildelingen på en god måde, har Museet og Fondens bestyrelse aftalt at arrangere 

en udstilling på Museet i begyndelsen af 2023 med værker af de 11 kunstnere, der 

gennem årene har modtaget et Finn Lynggaard legat. Det drejer sig om: 

2011 Johanne Jahncke 

2012 Karen Nyholm 

2013 Ditte Haahr Hvass 

2014 Ida Weith Knudsen 

2015 Marie Retpen 

2016 Aoife Soden 

2017 Bjørn Friborg 

2018 Lise Eggers 

2019 Morten Klitgaard 

2020 Jonas Noël Niedermann 

2021 Tobias Sode 

Der er meget spændende tanker om udstillingens format, så det bliver interessant at 

følge tilblivelsen af udstillingen. 

********************************** 



Jeg vil lige gøre opmærksom på at udstillingsperioden for Museets udstilling MAESTRO, 

Lino Tagliapietra er forlænget til 1. maj. Så I kan stadig nå at gense den og vise den 

flotte udstilling til familie og venner. 

Glasmuseets Venner blev startet i 1984 og desværre har Jan Kock efter at have siddet i 

bestyrelsen siden 1987 altså i 35 år, nu besluttet at stoppe. Jan bliver svær at erstatte, 

men Jan har heldigvis lovet, at vi i et vist omfang fortsat kan trække på hans store 

viden om glas og glaskunstnere. Det vender vi tilbage til senere. 

Jeg vil gerne slutte denne beretning med at takke bestyrelsen for det gode samarbejde 

og jeg vil ligeledes takke for det gode samarbejde Glasmuseets Venner har med 

museets ansatte, frivillige og skiftende direktører.  

Birgit Engsig 

Formand 


