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                                          Beretning for året 2016     

                                                                                                                                                                     

Bestyrelsens formål er at arbejde på at Tegnerforbundet er til glæde for alle vores medlemmer, og 

vi ønsker at præsentere både foreningen og den enkelte tegner såvel indad- som udadtil på bedste 

måde. 

 

Præsentation af bestyrelsen og hvilke opgaver det enkelte bestyrelsesmedlem varetager: Ole 

Jensen er næstformand og bestyrelsesmedlem i Copydan Billeder, Steen Malberg har været vores 

kasserer, Henriette Wiberg Danielsen er webmaster, Kristian Lund Jakobsen kom i bestyrelsen 

9.11, da Mette Wille trådte ud af bestyrelsen, Mette fortsatte med at være Tegnerforbundets 

repræsentant i Dansk Kunstnerråd. Suppleant Lars Bjørstrup. 

 

Bestyrelsesmøder m.v.: Vi har holdt 10 bestyrelsesmøder og en ekstraordinær generalforsamling. 

 

Vedtægter - ekstraordinær generalforsamling den 25. oktober og 9.11. 2016 

Foreningens vedtægter blev ændret, da en ny lovgivning fra 1. april 2016 nødvendiggjorde 

justeringer. Det handler om CopyDan-midlernes fremtidige administration og anvendelse. Vi har 

haft god assistance af vores advokat Michael Nathan. I øvrigt har vi også skrevet om vedtægts- 

ændringerne i Tegneren.  

 

Tegne- og studieture m.m. 

Vi har haft en tegne- og udstillingstur til Tegners Museum 8.06.  

23.08.16 var vi på studietur til Johannes Larsen Museet i Kerteminde og så udstillingen Fugl 

sammen med én kompetent rundviser. Turen er nærmere beskrevet på vores hjemmeside i en e. 

Paper. 

Studietur til Zagreb 11. - 15.09, hvor vores tegnekollega Hjarne Kaiser (bosat i Zagreb p.t.) viste os 

tegnesteder og udstillinger i den charmerende by Zagreb. Turen planlagt af Henriette og Hjarne. 

Denne tur er også beskrevet i både Tegneren og e-paper, som kan ses på vores hjemmeside. 

Tegnerforbundets CopyDan-fond 

Bestyrelsen har behandlet 16 ansøgninger, hvoraf 4 har fået afslag med begrundelse fx at 

projektet ikke hørte under det Tegnerforbundet kan støtte. 
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Tegnerforbundet har imødekommet 12 ansøgninger til et samlet beløb af 189.500 kr. 

Tre af projekterne er beskrevet på hjemmesiden, og efterhånden som de øvrige projekter 

gennemføres og afrapporteres, vil de også blive beskrevet på hjemmesiden. 

 

Ny hjemmeside 

Vi har fået en ny hjemmeside for foreningen, som skal være vort levende visitkort udadtil med ord 

og tegninger, der viser tegnernes mangfoldighed; og indadtil skal være et aktivt kommunikations 

forum medlemmerne imellem. En vigtig del af den nye hjemmeside bliver de sider, der 

præsenterer de enkelte medlemmer. Desuden håber vi, at I vil bidrage med artikler, fortællinger 

og historier om tegninger og tegnere. Hjemmesiden afløser Bladet Tegneren, som er udkommet 

for sidste gang. 

Hjemmesiden så dagens lys i efteråret 2016 og er hele tiden under udvikling. 

 

Læringsmesser 2016 

De to messer Tegnerforbundet har været præsenteret på i mange år var vi også i 2016. 

Henholdsvis København og Aarhus. 

 

Fejring af 100året for foreningens stiftelse  

Vi har afholdt en logokonkurrence for at få et logo til 100 års arrangementerne. Vi har produceret 

én film ud af fem, om det at tegne. Filmenes hensigt er at vise nogle af tegnekunstens mange 

sider. I 2017 går vi videre med at filme og andre aktiviteter til fejringen af jubilæet. Vi er gået i 

gang med at have samtaler med medlemmer som fortæller deres tegnehistorie. Vi håber der er 

medlemmer der har lyst til at deltage i arbejdet med at fejre 100året. 

 

Medlemsstatus:  

Vi er 56 medlemmer, hvoraf 6 er fritaget for kontingent. 

 

2017 

 
Studiebesøg på Storm P. Museet den 11. januar. 
 
Ordinær generalforsamling 22.02 kl. 17 - Humlen, Carstensgade 15, 1770 København V. 
 
Læringsmesse i København den 1. og 2. marts.  
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Kursus for medlemmerne: Heather Spears underviser. D. 8. og 14. marts – tilmelding til Henriette.  
 
Jo Blicher Møller inviterer til udstilling og oplæg den 16. marts på Hvidovre Bibliotek. – Meld jer 
hos Jo. 
 
Skolemessen i Århus den 26. og 27. april. Bestyrelsen har sammen med Bodil Nygaard og Peder 
Stougaard i Aarhus arrangeret en særlig studietur til Aarhus i forbindelse med Skolemessen, da 
Aarhus er Kulturby i 2017. Tilmelding til Alice inden 26. februar. 
 
Studietur er planlagt til Madrid 28. marts afgang 11.45 og afgang fra Madrid 1.04.                                     
19 tegnere deltager og 2 fra Illustratorerne.  
 
Kursus for medlemmer den 10. - 11. juni: At fange det levende og bevægelsen i stregen,                           

med og hos Anne Gyrite Schütt i Norre ved Rødby. Tilmelding til Alice inden 10. maj. 

Bestyrelsen arbejder på at arrangere en studietur til Skitsemuseet i Lund, som her i januar åbnede 

igen efter en større ombygning. Turen tænker vi at planlægge i uge 38 i september. 

Julearrangement 14. november. 

Flere arrangementer kan komme til, så hold øje med hjemmesiden. 

 

Tak til mine kolleger i bestyrelsen for et travlt år. Og tak til alle medlemmer for året 2016. 

Alice Guldberg Faber 

 

 

 

 

Web: http://tegnerforbundet.dk/  

http://tegnerforbundet.dk/

