Kære medlemmer og modtagere af nyhedsmail

Aflysning af Forårsudstillingen 2021
Efter mange overvejelser har bestyrelsen besluttet, at det klogeste og mest rigtige er at aflyse
Forårsudstillingen 2021. Vi har set tiden an og ventet så længe som muligt med at træffe
beslutningen. Vi har derfor også udskudt opkrævning af kontingentet for 2021. I forbliver alle
sammen på medlemslisten og hører selvfølgelig fra os hen ad vejen.
Da vi ikke ved, hvordan Covid-19 situationen udvikler sig i begyndelsen af det nye år og ikke ved
hvilke regler, der kommer, synes vi, det er for risikabelt at investere over 60.000kr. og tre måneders
forberedelser i en udstilling. I forbindelse med udstillingen skulle foreningens 40års jubilæum ellers
have været fejret.
Det er ærgerligt, men sådan er vilkårene for tiden. Fjends Kunstforening og Forårsudstillingen lever
selvfølgeligt videre og vi regner helt sikkert med at være tilbage med en Forårsudstilling i marts
2022 – med jubilæumsfejring og fest og farver.

Forårsudstillingen 2020
Det føles som om, vi lige har slukket lyset i salen efter Forårsudstillingen den 7. & 8. marts.
Alligevel er der gået godt og vel ni måneder. Det lykkedes at afholde udstillingen inden hele landet
få dage senere blev lukket ned på grund af Covid-19.
Vi fik i år så mange tilmeldinger, at der måtte oprettes en venteliste, for dem vi ikke kunne finde
plads til. Er du på ventelisten, så er du forrest i køen ved tilmeldingen til næste udstilling, hvis du
har betalt kontingent og tilmeldt dig rettidigt.
Antallet af udstillere nåede op på 135 og 684 værker. Det største antal udstillere og værker vi har
haft. Nogle gange kommer der et afbud eller vi finder plads til en enkelt udstiller eller et værk mere
efter, at kataloget er sendt i trykken. Derfor kan tallene variere i forhold til Facebook og
hjemmeside. Publikumstallet var på godt 700 og dermed noget lavere end det plejer at være. Måske
på grund af Corona'en.
Det er jo mit håb, at både udstillere og publikum efter forårsudstillingen, kan se tilbage på en god
oplevelse. Desværre er det jo sådan, at uanset hvor stor umage vi fra bestyrelsens side gør os i
forbindelse med planlægningen af udstillingen, så kan der gå noget galt. Det er selvfølgelig
ærgerligt for den eller de udstillere, der rammes. Det kan være en, der har fået for lidt plads eller
fået byttet rundt på højde og bredde på et værk i forbindelse med tilmeldingen eller har fået tildelt et
hjørne, hvor værkerne bare ikke kommer til deres ret.
Der kan også være udstillere, som oplever censureringen som hård og måske endda føler sig dårligt
behandlet af en censor. Vi bliver selvfølgelig kede af det, når eller hvis den slags sker. Det er
ærgerligt. Vi forsøger altid efter bedste evne at rette op og ændre på det, der er gået galt.
Når vi har modtaget alle tilmeldinger til årets udstilling, så begynder vi at planlægge placeringen af
værkerne. Vi planlægger placeringen af hvert værk på en tegning over salen med de spanske vægge
placeret efter godkendelse fra brandmyndighederne. Myndighedernes godkendelse kan vi ikke lave
om på.
Vi forsøger at fordele jeres værker efter størrelse og med den plads vi skønner er nødvendig. Det er
derfor vigtig, at vi kender målene på jeres værker og at højde og bredde er opgivet korrekt. Hallens
ydervægge er forbeholdt store værker. Når først kataloget er trykt med tegningen over udstillingen,

kan vi ikke foretage ændringer. Vi planlægger ophængningen ud fra hensynet til at pladsen skal
være udnyttet for, at vi kan holde prisen pr. deltager nede og stadigvæk opnå en god økonomi i
arrangementet. Samtidigt skal jeres værker jo hænge samlet til vurderingen.
Det betyder også, at afbud fra udstillere efter sidste tilmeldingsfrist er rigtig trælse. Det giver
tomme vægge midt i udstillingen.
Til jer der måske har følt, at I fik en dårlig placering på Forårsudstillingen. Vi blander kortene hvert
år, så det er meget usandsynligt at I får samme placering to år i træk. Vi ved ganske enkelt ikke
hvem, der kommer til at hænge hvor, da jeres værker bliver fordelt efter størrelser og numre uden
hensyn til navn og rang.

Bestyrelsen
Det er jo sådan, at man vælges til bestyrelsen for to år ad gangen, men posterne fordeles efter hver
generalforsamling. Nederst er der en oversigt over bestyrelsesmedlemmer og den måde bestyrelsen
har konstitueret sig på og som gælder indtil generalforsamlingen i 2021. Se evt. referatet fra
generalforsamlingen 2020 her: Referat fra generalforsamlingen 2020
Stor tak til jer alle sammen for jeres positive deltagelse, hjælpende hænder, velmente råd og lån af
jeres skønne værker. Tak for jeres deling af vore opslag på Facebook. Det var en en stor hjælp, som
omgående kunne mærkes på antallet af tilmeldinger. Vi skal nemlig rigtig langt omkring i landet for
at finde udstillere. Avisannoncer i lokalområdet Viborg, Skive og Stoholm er slet ikke nok, hvis vi
skal fylde væggene.
Også en stor tak til dig, Jette Gammelgaard Würtz for dine år i bestyrelsen og den hjælp du har
bidraget med. Vi regner selvfølgelig at se dig på Forårsudstillingen fremover – også som udstiller.
Vi håber, at se rigtig mange af jer igen ved Forårsudstillingen 2022 den 12. & 13. marts 2022 i
Stoholm Fritids- og Kulturcenter.
Med ønsket om en rigtig dejlig jul og et godt og lykkebringende nytår til jer og jeres kære.

Med venlig hilsen
Jens Christian Vestergaard
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