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Glasmuseets Venners generalforsamling lørdag d. 27. Februar 2018 
Formandens beretning v. Karen Siune 
 
I det forløbne år har bestyrelsen ligesom i de tidligere år arbejdet med at efterleve målsætningerne 
for foreningen Glasmuseets Venner. 
Målsætningen for GMV er omfattende, idet Venneforeningen ikke blot skal søge at støtte 
Glasmuseet her i Ebeltoft på forskellig vis, men også tilstræbe at støtte de i Danmark arbejdende 
glaskunstnere. 
  
En central målgruppe for foreningens arbejde er stadig vennerne af glasmuseet; sådan har det 
altid været - og en væsentlig del af målsætningen er, at foreningen skal tilbyde medlemmerne 
oplevelser med glas i centrum bl.a. på Glasmuseet i Ebeltoft.  
Men målsætningen er også, at medlemmerne skal tilbydes oplevelser og ny viden gennem 
forskellige typer af aktiviteter. 
Oplevelser samt ny viden om studioglas og andre former for glas tilbydes gennem foredrag samt 
gennem rejser og udflugter til steder, hvor der foregår noget, der må anses at være af interesse for 
Glasmuseets Venner. Den vej har vi benyttet flittigt i 2017! Det kommer jeg tilbage til! 
 
Men først selve arbejdet i bestyrelsen: 
I årets løb, dvs. i 2017, har der været afholdt 5 møder i bestyrelsen.  
Januar-mødet var med forberedelser til generalforsamlingen, der sidste år blev afholdt d. 25. 
februar. Øvrige møder blev afholdt 5. april, 21. august, og 10. november i tilknytning til åbning af 
nye udstillinger, samt i januar i tilknytning til åbning af nye udstillinger og med uddeling af Finn 
Lynggaard legatet. På grund af at deltagerantallet til venneweekenderne i 2014 ikke 
var så stort, som det havde været 2013, blev det i bestyrelsen besluttet at den form for 
weekendarrangementer ikke blev programsat i 2015. Men vi gjorde det i traditionel stil d. 15.-16. 
januar 2016 med spisning på Ebeltoft Strand med deltagelse af kunstnere, museums folk og 
glasvenner og med omfattende foredrag og omvisningsaktivitet på museet. 
Vi forsøgte igen i 2017, med begrænset deltagelse, senest i november. I tilknytning til åbningen af 
udstillingerne i november, dvs. Sørens Samling af Holmegaard glas, Study udstillingen af 
hollands/tyske Monica samt udstillingen Elements lavet af afgangseleverne fra Det Kongelige 
Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, det vi til hverdag kalder 
Glas og Keramikskolen på Bornholm, blev der arrangeret en såkaldt venneweekend, hvori indgik 
besøg hos Leif og Christina i PUST efter ferniseringen fredag aften, foredrag af de udstillende 
kunstnere lørdag samt frokost på Restaurant Kampmann. Der var endvidere planlagt middag på 
Cafe Moeslund hos de tidligere glaskunstnere, der nu har en meget rost  restaurant, et 
arrangement, der desværre ikke kunne gennemføres, da tilmeldingerne var for få.  
Foreningen takker Leif og Christina fra PUST fordi de var villige til at give en særlig arbejdsseance 
for Venneforeningens medlemmer. Det var en fin oplevelse. Antal venner, der deltog var ikke at 
beregne, men opvisningen blev fulgt af fuldt hus hos PUST. 
 
Der har også været andre vennearrangementer på museet, men af  arrangementer som vi i højere 
grad kan kalde glasweekender, der kan vi nævne turen til Københavns området, der indbefattede 
en overnatning. 
 
Rejser samt udflugter af kortere varighed har været et gennemgående tema på bestyrelsens 
møder.  
Programmet for denne tur, der fandt sted i maj til Tyskland, Belgien og Frankrig har været 
offentliggjort i Glasposten. Jan Koch var arrangør og rejseleder på denne tur. 
Ligeledes skal fremhæves turen til det sydlige Polen, der blev gennemført i oktober; omtalen af 
denne tur er ligeledes offentliggjort i Glasposten. Paula Rossini var arrangør og rejseleder på 
denne tur. 
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Af ture, der har holdt sig inden for landets grænser blev der i 2017 afholdt to, - en i foråret, 7. april, 
hvor vi besøgte Viborg, Holstebro og Skive i forbindelse med Glasmuseets egen udstilling i serien 
”Dødssynder”, som var en serie koordineret af diverse museer i landsdelen, alle en del af 
arrangementet med Århus som kulturby. Museerne havde andre temaer end glas på programmet, 
således Grådighed på Holstebro Kunstmuseum og Stolthed på Skovgaard Museet i Viborg. På 
denne tur besøgte vi Claras Glasfantasier (del af Glasnettet) , et galleri udenfor Holstebro, hvor vi 
købte flere ting bl.a. til Glaslotteriet. Denne tur var arrangeret af formanden, Karen Siune med 
hjælp fra bl.a. Jørn Bech og Jan Kock. 

I september måned blev der gennemført en egentlig venneweekend på Sjælland  med besøg bl.a. i 
Roskilde Domkirke til besigtigelse af glas arbejder samt besøg i Vejle Å Kirke pg. af Peter Brandes 
udsmykning. Endvidere blev der besøgt en række glasværksteder. Denne tur var arrangeret af 
Hanne Werner med hjælp fra Annelise Krogh. 

Alle ture, både de to store til udlandet og de ture, der har holdt sig inden for landets grænser, har 
været fuldtegnede og meget vellykkede med tilfredse deltagere jvnf. interne evalueringer. 
 
Bestyrelsen siger alle turarrangører tak for deres store indsats. 
 
Af andre aktiviteter i årets løb, som foreningen bidrog til, skal nævnes tildelingen af Finn Lynggaard 
legatet for 2017. Legatet, der i 2017 bestod af 10.000 kr. fra Glasmuseets Venner og 5.000 fra 
Finn Lynggaard Fonden, blev uddelt som én pris ud af en række af priser ved åbningen af den 
store ”YOUNG GLASS”-udstilling, som fandt sted d. 10. juni. Deltagerne i denne censurerede 
udstilling, hvor mere end 50 unge glaskunstnere fra hele verden udstillede, holdt fælles fest i telt i 
museumshaven, en fest, som Glasmuseets Venner havde mulighed for at tilmelde sig. Det var 
begrænset, hvor mange fra Venneforeningen udover de involverede frivillige fra foreningen, der 
deltog i dette aftenarrangement. 
 
Glasmuseet udgør, som allerede nævnt, et naturligt centralt centrum for Venneforeningen. 
Foreningen hjælper med at finde frivillige til museet, som dog tillige får hjælp af en række personer, 
der ikke alle er medlem af Venneforeningen. Men vi siger hjertelig tak til alle, der støtter 
Glasmuseet. Foreningen støtter de frivilliges årlige udflugt. 
 
Museet har i 2017 søgt om støtte på 25.000 kr. fra Venneforeningen til en arkitektkonkurrence, 
som nu er afholdt. En medarbejder fra museet vil fortælle om resultatet af konkurrencen, som har 
været omtalt i lokalaviserne. Vi håber på at få mere at vide om, hvad vi kan forvente af 
tilbygning/ombygning af museet. 
 
Udover det netop nævnte har museet ikke søgt om støtte! Men foreningen har i det forløbne år 
hævet støtten til Finn Lynggaards legat, således at beløbet fra foreningen bliver på 10.000, uanset 
at beløbet fra Finns Fond, der har begrænset kapital, fortsat er på 5.000. I 2018 var der i alt 19 
ansøgere til Finns legat. Den udvalgte Lise Eggers -  håber vi - vil være tilstede ved 
generalforsamlingen i februar 2019 for der at aflægge beretning om hvad hun har brugt legatet til. 
 
Yderligere om økonomien, når kassereren får ordet.  
 
Som meddelt ved tidligere generalforsamlinger så har bestyrelsen en aftale med museets 
fondsbestyrelse om en vis begrænset form for koordinering af aktiviteter rettet mod brugerne af 
Glasmuseet. Jeg minder om, at Glasmuseets Venner efter denne aftale ikke kan blande sig i 
driften af museet udover at være behjælpelig med et stort antal frivillige medarbejdere, uden 



	

,	

3	

hvilke Glasmuseet ikke kunne eksistere. Venneforeningen kan i henhold til denne aftale ikke 
blande sig i museets nedskæringer i antallet af åbningsdage, lige som vi ikke kan blande 
os i billetpriserne og andre rabatordninger. Vedrørende museets økonomi samt museets drift og 
udstillingsplaner henviser jeg til museets beretning. Venneforeningen har i årets løb haft 
børnepriser på dagsorden samt spørgsmålet om rabat til medlemmernes børnebørn efter 
anmodning fra et medlem, og foreningen har rejst spørgsmålet overfor museet.  
Sammenfattende vil vi sige stor tak til museet for samarbejdet i 2017. 
  
Foreningen har i løbet af 2017 været i gang med en række aktiviteter, som knytter sig til udøvende 
glaskunstnere,- blandt sådanne aktiviteter er allerede nævnt Finn Lynggaards Fond.  
I 2017 tildelte Glasmuseets Venner 10.000 kr. som indgik i det legat, altså den pris, der uddeltes i 
Finns navn ved udstillingen YOUNG GLASS i januar 2017. Prisen blev uddelt af Anders Byrial fra 
Kvadrat i hans egenskab af formand for den komite, der havde udvalgt prisvinderne til de 
forskellige priser, der blev uddelt ved denne YOUNG GLASS-udstilling. 
 
Som formand for Glasmuseets Venner er jeg i henhold til vedtægterne også formand for 
bestyrelsen for Finn Lynggaards Legat, og sammen med Tchai Munch, der som glasformgiver er 
repræsentant for glaskunstnere, og Dan Mølgaard i hans egenskab af direktør for Glasmuseet, har 
vi valgt at lade dette års Finn Lynggaard legat, altså legatet for 2018 gå til Lise Eggers, som på alle 
måder opfylder betingelserne for at få tildelt legatet. Hun er en meget dygtig dansk glaskunstner, 
der havde søgt legatet med henvisning til videreuddannelse i form af kursus i Skotland. Hun fik 
legatet og en stauette af Finn overrakt ved en lille ceremoni på museet d. 19. januar, så tæt på 
Finns fødselsdag og dermed i overensstemmelse med bestemmelserne i fondsfundatsen, som det 
kunne lade sig gøre. 
  
Venneforeningen støtter også unge glaskunstnere gennem at udbyde opgaven med at producere 
årets studioglas samt gennem opkøb til Glaslotteriet.  
Studioglasset 2016, der blev fremstillet af Ida Wieth-Knudsen, blev en succes,-  vi har ingen klager 
- kun haft ytringer om stor tilfredshed. 
Studioglasset 2017, der blev fremstillet af Aofie Soden, blev kun solgt i et meget begrænset antal. 
Det kan jo være at medlemmerne er ved at have for lidt plads derhjemme til nye værker? 
Bestyrelsen har derfor diskuteret om en ændring af udbuddet til medlemmerne af årets studioglas 
vil være påkrævet! 
Studioglasset for 2018 har bestyrelsen dog, i overensstemmelse med tidligere praksis, bedt den 
unge glaskunstner Maj-Britt Zelmer Olsen om at lave. Og Maj-Britt Zelmer Olsen er inviteret til at 
præsentere sit bud på årets studioglas ved generalforsamlingen. Årets studioglas kan bestilles, når 
alle medlemmer har haft chancen for at se dette tilbud via Glasposten og hjemmesiden. 
   
Andre aktiviteter, der er støttet af Glasmussets Venner, og som retter sig mod glaskunstnerne og 
glasinteresserede, er den løbende orientering af udstillinger, som formidles af Morten Ledet 
gennem GLASTIP. Foreningen støtter denne aktivitet med teknisk bistand således at fotos, der er 
nævnt i Glastip, sammen med hele teksten kan ses på foreningens hjemmeside, hvor også alle 
numre af Glastip kan findes. Glastip giver os alle en mulighed for at følge med i hvad der sker af 
relevans for glasvenner, og foreningen vil derfor gerne takke Morten Ledet for hans store indsats 
med hensyn til at formidle, hvad der foregår i den store nationale ”glasverdenen”. 
 
Venneforeningen fremstillede i 2013 en ny guide, Glasruten, om glaskunstnere i Syddjurs området; 
denne guide er blevet udleveret på museet, hos Turistforeningen, hos glaskunstnerne m.fl. 
Glaskunstnere i området har udtrykt tilfredshed med Glasruten, som blev revideret i 2016 og bl.a. 
forsynet med et kort over medlemmer af Glasnettet. Vi har således en oversigt over 
glasværksteder, i Ebeltoft og omegn og i resten af Danmark via Glasnettet, men man savner 
derimod i Ebeltoft et turistkontor, der kan udlevere brochuren, der selvfølgelig også kan fås på 
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Glasmuseet og på Fregattens lille informationsstand, på biblioteker samt hos diverse 
glasværksteder.  
Ebeltoft er fortsat GLASBYEN, når det i Danmark såvel som internationalt drejer sig om moderne 
glas, men museet og glaskunstnerne i byen lider i høj grad under den reducerede færgetransport 
og den deraf følgende reduktion i antallet af besøgende. Færgetrafikken har Glasmuseets Venner 
ikke mange muligheder for at gøre bedre. Vi beklager og håber på, at en bedre færgefart, defineret 
ved hyppigere forbindelser vil blive etableret. Det ser desværre ud til at have lange og ringe 
udsigter. Vi kan kun håbe på, at det bliver bedre. 
 
Glasposten er stadig Venneforeningens primære kommunikation til medlemmerne, men samtidig 
lægges mere og mere løbende på Venneforeningens hjemmeside. Vi benytter endvidere 
muligheden for at sende mails direkte til medlemmerne, men langtfra alle medlemmer har givet 
foreningen oplysning om e-mailadresse. Hvis I har en mailadresse, så send den til sekretæren, det 
vil hjælpe os alle. Der er fortsat stor efterspørgsel efter Glasposten i den foreliggende form, og den 
virker som en appetitvækker blandt læserne, så der er ikke planer fra bestyrelsens side om at 
afskaffe Glasposten i den trykte udgave, der udkommer fire gange om året. 
 
Tilbuddet om årets studioglas er tidligere blevet formidlet til Glasmuseets Venner dels via 
Glasposten dels via nettet. Således også i år. Billeder og kunstnerpræsentation bliver bragt i næste 
nummer samt på GMV’s hjemmeside. Der er som sædvanlig begrænsning på antallet, der vil blive 
lavet som årets nummererede studioglas. Årets studioglas vil koste 1800,- kr. 
 
Nyt på hjemmesiden er det, at vi under ”turtips”-boksen benytter linket til at orientere om hvilke 
eventuelle udflugter til lande, der kan have interesse for medlemmerne. I efteråret gennemførte vi 
en undersøgelse af, hvilke ture medlemmerne kunne tænke sig at foreningen skulle arrangere. 
Topscoreren var de nordiske lande, og her især Sverige og Norge. Der arrangeres en tur til 
Sverige allerede i foråret 2018, en tur der er omtalt i det seneste nummer af Glasposten. 
Beslutning om kommende ture er på vej. 
 
Alt i alt har 2017 været et aktivt år forhåbentlig til glæde for Glasmuseets Venner. 
 

Karen Siune, formand 


