
Beretning 2019 
 
2019 har været et rigtigt godt år med fremragende udstillinger og mange aktiviteter, og vi har 
fået ny udstillingsleder Lotte Juul Petersen, der startede  midt i maj måned. 
 
Som formand for Venneforeningen var jeg blevet udpeget til at være med i 
ansættelsesudvalget, der skulle finde den nye leder til Rønnebæksholm, og det var et enigt 
udvalg, der valgte, at det skulle være Lotte. 
 
De fine udstillinger, de mange foredrag og omvisninger har været af høj kvalitet. 
I forbindelse med en af udstillingerne, Upåagtet – med Emily Gernild & Christine Swane havde 
vi besøg af Odsherred Kunstforening, som fik en omvisning i udstillingen. De var interesseret i 
at vide, hvordan vores Venneforening fungerer, og jeg mødte dem derude og fortalte om det. 
 
I forbindelse  med udgivelsen af udstillingskataloget blev der afholdt en bogreception med et 
glas bobler i Herregårdshaven, og det viste sig ar være en rigtig god ide at få inddraget 
Herregårdshaven i de aktiviteter, der foregår på Rønnebæksholm. 
  
Vi har afholdt to besøg hos kunstnere. Det første besøg var hos keramikerne, Karen Bennicke 
og Peder Rasmussen i Bregentved, og her var vi knap 30 deltagere. Vi fik et foredrag af de to 
keramikere og en rundvisning i deres atelier. 
 
Næste besøg var på Herlufsholm Kirkegård, hvor udstillingen hed Kunst, Kultur og Kirkegård. 
Udøvende kunstnere viste, hvordan man på et gravsted kunne bruge kunsten.  
 
Erik Rønholt stod for arrangementet, og tilslutningen var så stor, at man blev delt i to hold til 
rundvisningen. Venneforeningen satser på også i det kommende år at arrangere besøg hos 
kunstnere. 
 
Endvidere vil jeg gerne nævne Falgren og han musikalske venner som et stort plus for 
aktiviteterne på Rønnebæksholm. Ligeledes er Sankthansaften arrangementet, 
Kyndelmissefesten, Havemarkederne samt arrangementet i forbindelse med Grundtvigs 
fødselsdag en succes. 
 
Venneforeningen har støttet Rønnebæksholm med beløb til udgivelse af kataloger, bøger og 
udstillinger. Og det vil vi også gøre fremover. 
 
Jeg vil også nævne, at Næstved Jazzklub i forbindelse med deres nedlæggelse har overdraget 
alt deres udstyr til Rønnebæksholm, så stor tak til Næstved Jazzklub for, at de tænkte på os. 
 
Der har været afholdt seks bestyrelsesmøder. 
 
Vi har måttet konstatere en lille tilbagegang i vores medlemstal, der nu er på i alt 1.277. En af 
årsagerne til tilbagegangen i medlemstallet kan være, at vores medlemmer bliver ældre og 
ikke har mulighed for at komme på Rønnebæksholm. 
 
Heldigvis sker det også, at vi får nye medlemmer, når folk besøger udstillingerne. 



 
Der skal lyde en stor tak til vores nye udstillingsleder Lotte for et rigtig godt og konstruktivt 
samarbejde.  
Dette gælder også alle medarbejdere på  
Rønnebæksholm, der altid er meget hjælpsomme og gode ambassadører for stedet. 
 
Ligeledes en stor tak til Venneforeningens frivillige netværk for hjælpsomhed i forbindelse 
med arrangementer. 
 
Og til slut en stor tak til min bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde. 

 
 
 
 
 
 
 


