
Formandens mail 9. februar 2021 til foreningens medlemmer 

Det er en kold tid, vi lever i, og mht. corona er der kun få lyspunkter, størst naturligvis at 
vaccinationerne af befolkningen nu så småt er kommet i gang. Desværre må vi se i øjnene 
at vi – som det ser ud lige nu – skal helt frem til juli, før vi alle er vaccinerede. Indtil da må 
vi formode at de fleste af de restriktioner, der p.t. er gældende, også vil være det de 
kommende måneder. I særdeleshed vil det nok gælde for hvor mange mennesker, der må 
være samlet på ét sted. 
Det levner således ikke mange muligheder for at vi i K72 kan gennemføre vores to 
arrangementer i foråret: en generalforsamling i marts og en påskeudstilling i begyndelsen 
af april. 
Det er derfor med stor beklagelse at bestyrelsen har truffet beslutning om at aflyse begge 

dele. 
Mht. generalforsamlingen er der ikke i foreningens vedtægter taget højde for en situation 
som denne – hvilket sandsynligvis også gælder for alle de mange andre foreninger, der 
normalt afvikler deres generalforsamlinger i foråret. Bestyrelsen har drøftet forskellige 
alternativer, og er nået frem til følgende beslutning: 
Foreningsåret 2021 vil vi gøre til et ”dvale-år”. Det (reducerede) kontingent, som I har 
indbetalt for 2021, flytter vi til 2022, således at der ikke vil blive opkrævet kontingent for 
2022. I princippet bliver 2021 derfor et kontingentfrit år. Den nuværende bestyrelse 
fortsætter frem til generalforsamlingen i marts 2022, hvor alle 5 bestyrelsesmedlemmer 
derfor vil være på valg. For en ordens skyld vil vi senere fremsende et revideret regnskab 
til medlemmerne for foreningsåret 2020, således at ingen skal gå med tvivl om foreningens 
økonomi! 
Dette er naturligvis ikke i overensstemmelse med vores vedtægter, men bestyrelsen 
vurderer at det er en pragmatisk fremgangsmåde i en umulig situation, som ingen 
vedtægter har kunnet tage højde for. Vi vil rigtig gerne høre reaktioner fra medlemmerne, 
da K72 jo er ”jeres” forening. 
Mht. påskeudstillingen har vi også besluttet at aflyse den. Grænsen for hvor mange vi må 
være samlet vil næppe være afskaffet, hverken helt eller delvist, til påske. Desuden kan vi 
have en tvivl om, hvorvidt der overhovedet vil komme besøgende, hvis/når vi ikke alle er 
blevet vaccinerede. 
Et lys tænder vi i mørket, nemlig håbet om at vi vil kunne afvikle efterårsudstillingen 
til oktober (16.-17. & 23.-24.10). Vi vil spørge de udstillere, der skulle have deltaget i 
påskeudstillingen, om de har lyst til og mod på nok engang at være klar til at udstille for os. 
Sidst, men ikke mindst, vil vi minde jer om at K72 til næste år runder et skarpt hjørne, 
nemlig 50 års jubilæum. Vi vil gøre alt for at markere jubilæet med en flot udstilling, og 
hvor corona forhåbentlig ikke skal få lov til at spænde ben for os J. 
Mange hilsner 
Kunstforeningen K72 
På bestyrelsens vegne 
Børge Myrup, fmd. 
 


