Formandens beretning
2013 – har været et noget turbulent år for Nordvestkunst.
Maj: Udstilling på Ausumgård, her var vi 16 udstillere – rigtig godt
Juli: Bestyrelsen blev konstitueret (Iben måtte melde fra, vi havde ingen suppleanter og det lykkedes os ikke
at få nogen til at gå med i bestyrelsesarbejdet) – men det er ellers et fantastisk godt hold vi fik sat 
August: Sansefestival i Struer, her var der 2 fra Nordvestkunst med, og 3 som faldt fra i sidste øjeblik 
Efterårsudstilling i Vemb: Der var kun 8 tilmeldte, så vi måtte aflyse udstillingen
November: Var vi på besøg på Skive kunstmuseum, hvor vi så udstillingen ”efter surrealismen” – her var vi
12 afsted, og som en ekstra bonus kom vi på kaffevisit hos Jytte Hessellund. 
Hen over efteråret har vi også fået godt gang i vores Facebookside, og der arbejdes også løbende for, at
hjemmesiden skal blive mere aktiv og spændende at besøge. (Det kommer vi lidt nærmere ind på under
evt.)
I bestyrelsen har vi, ud over alt det andet, brugt en del krudt på vores spørgeskemaundersøgelse.
Baggrunden for at lave undersøgelsen, var og er, at vi ønsker at skabe lidt større klarhed over hvad
medlemmerne ønsker, at Nordvestkunst skal gøre og kunne gøre. Kort sagt hvordan har foreningen bedst
sin berettigelse. Ca. 25 personer har svaret, og ud af svarende ser det ud som om at der blandt
medlemmerne er størst flertal for følgende aktiviteter skal forgå i foreningens regi. (Uddel bearbejdet
spørgeskema opgørelse)





Vi skal lave flere fælles udstillinger
Vi skal finde et eller flere permanente udstillingssteder, hvor netværkets medlemmer kan udstille
på skift.
Vi skal fundraise, og søge midler hjem til unikke og særegne udstillingssteder
Vi skal bruge endnu mere tid og energi på fælles annoncering a la Facebook, hjemmeside m.m.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til vores medlemmer for den opbakning vi har fået og mange tak til Maibritt og
Per for alt jeres opbakning, og fordi vi igen i år har fået lov til at afholde generalforsamlingen i jeres skønne
cafe – og nyde et godt måltid mad. Tak til bestyrelsen, ikke bare for godt samvær, men også for den kæmpe
indsats I hver især har bidraget med. Jeg vil også gerne takke Lisbeth Hermansen, fordi du har givet dig tid
til at komme med her i aften og være med til at gøre Nordvestkunst endnu bedre i fremtiden.

