
Formandens årsberetning 

Tak til for ordet. 

Velkommen til generalforsamling 2021 i Falck Kunst & Kultur.  

Tak til alle I der deltager både her fysisk i de dejlige rammer på Dalum Konferencecenter og Jer der deltager 

i generalforsamlingen elektronisk via foreningens Facebook side. 

For Falck Kunst & Kultur har året 2020, som for det øvrige Danmark været et år som vi aldrig har oplevet 

det før. Det har været et år hvor generalforsamlingen, pga. Corona, måtte udskydes fra marts til november.  

Mit virke som formand er endnu ikke et år gammelt. Jeg tiltrådte posten 28. november 2020, uden selv at 

være fysisk tilstede, da jeg var ramt af Corona.                                                                                                                        

Jeg fortsætter dér hvor Thorbjørn slap. Tak til dig Thorbjørn for din tid i bestyrelsen – og som formand. 

Thorbjørn er forsat klar til at give en hånd med ved kunstindkøb eller uddeling af vundet kunst, bl.a. på 

Bornholm, også for det skal der lyde en stor tak.  

Jeg håber sammen med jer at kunne føre Falck Kunst & Kultur videre. Med arrangementer og udstillinger 

der kan være os alle til gavn, til inspiration og nydes i forhåbentlig snarlig fremtid. 

Bestyrelsen i Falck Kunst og Kultur håber, at vi her i 2021 igen kan samle kollegaer til arrangementer af 

forskellig karakter, så vi på ny kan bidrage til oplevelser der bevæger os hver især og i fællesskab. 

Vinder af årskunst 2020 blev udtrukket kort før jul og Kunstkataloget blev lagt på vores hjemmeside i 

januar. Alle vindere blev kontaktet og prioriteringslister er modtaget. Udlodning er pga. Corona for anden 

gang foretaget uden forudgående udstilling, det håber vi i fremtiden at kunne rode bod på.  

En del af den dna vi har i Kunst & Kultur, er, at lave udstilling i forbindelse med generalforsamlingen.          

På den måde kan de heldige vindere møde op og se kunsten ved selvsyn.  

Den udloddede kunst for 2020 vil efter generalforsamlingen blive uddelt via udvalgte stationer rundt om i 

landet, jf. de gældende restriktioner. Der kan således, pga. Corona, gå endnu lidt tid før kunsten når 

vinderne. Vi takker på forhånd for tålmodigheden. 

 Tak til Brian Bøgedal Nielsen for hans indsats i bestyrelsen, kunstindkøb og arrangementer. Brian er ifbm. 

ambulance udbud i Midt søgt til regionen og har derfor måtte udtræde af bestyrelsen i februar.              

Brian har også tilbudt at hjælpe til, hvor han kan, bl.a. ved indkøb af kunst. 

I 2020 kom Trine Lomholt Hall til som bestyrelsesmedlem og Finn Lund som suppleant. Vi har endnu ikke 

haft mulighed for alle sammen, at mødes fysisk i bestyrelsen. Det har dog ikke gjort vores bestyrelsesmøder 

mindre konstruktive. Tak til den samlende bestyrelse for perioden der er gået.  

Vi har pt. 760 medlemmer og stadig flere kommer til.   

Kunst til udsmykning af stationer har ikke ligget stille og nogen stationer har fået kunst, også i 2020.  

Lad mig i den forbindelse slå endnu et slag for, at de stationer og lokationer der måtte ønske kunst, ikke  

tøver med at henvende sig. Via vores hjemmeside, eller ved at tage kontakt til en fra bestyrelsen. 

Sluttelig vil jeg takke Jens Møller Knudsen og alle på st. Dalum for at huse os og hjælpe ifbm med dette års 

udlodning og forberedelse til generalforsamlingen. 

 

Lad paletten fyldes – med smil og latter, lad pensler male, mennesker fortælle og lad os sammen bringe 

glæden frem. 


