BESTYRELSENS BERETNING 2021
Ved sidste års generalforsamling den 11. marts 2020 blev der lagt mange ideer
frem til aktiviteter for det kommende år, men allerede dagen efter
generalforsamlingen lukkede Danmark ned pga. corona-smitten, og derfor måtte vi
opgive at gennemføre mange af de ønskede aktiviteter.
Det er kun lykkedes for os at afholde 2 bestyrelsesmøder, hvor vi på det første
efter generalforsamlingen fik vedtaget Privatlivspolitik for Venneforeningen,
Venneforeningen har ikke mistet medlemmer under corona-krisen, og derfor stor
ros til alle vore medlemmer for, at de stadigvæk vil støtte foreningen.
Faktisk har der været en lille tilgang af medlemmer, og pr. 1. januar 2021 var
antallet af medlemmer 1.444.
Heldigvis har en del af de planlagte aktiviteter på Rønnebæksholm kunnet
gennemføres. Bl.a. har der i parken været afholdt flere arrangementer for børn og
forældre, og det er en rigtig god ide at bruge parken som en del af Kunsthal
Rønnebæksholm. Ligeledes har det været muligt at afholde arrangementerne,
”Samtalesalon” med et begrænset antal tilmeldte.
Rønnebæksholms 700-års jubilæum
Samtidig kan vi glæde os over, at netop i år, hvor Rønnebæksholm fejrer 700-års
jubilæum, er der givet tilsagn om en treårsbevilling på 1,8 mio. kr. fra Det Obelske
Familiefond til projektet ”Fællesrum – et nyt residency og kunstnerisk program på
Kunsthal Rønnebæksholm”. Det er et spændende program, hvor danske kunstnere
af høj kvalitet inviteres til at tage ophold på Rønnebæksholm.
Genåbning af udstilling
Den 21. april kunne Rønnebæksholm genåbne Lærke Lautas inspirerende
udstilling, ”Paintings 2017 – 2020”. En stor og flot oplevelse ovenpå den lange
periode, hvor vi ikke har kunnet se udstillinger.
Endvidere vil der i løbet af året blive afholdt et seminar med arkitekter fra Rual
Agentur om Kunsthal Rønnebæksholms videreudvikling.
Ligeledes arbejdes der med et spændende projekt, En ny rekreativ rute i Fruens
Plantage, ”Maries rute til ro”.
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til Lotte, lederen af Rønnebæksholm, for
et godt og konstruktivt samarbejde. Det gælder også alle medarbejdere på
Rønnebæksholm, der altid er meget hjælpsomme og gode ambassadører for stedet.
Ikke mindst en stor tak til Venneforeningens frivillige netværk for hjælpsomhed i
forbindelse med arrangementer.

