Formandens beretning 29. marts 2011

1. Det skal være en hurtig beretning, så vi kan komme i gang med foreningens fremtid.
2. Der har været en del udmeldinger af kunstruten, især her på det seneste. Også et par
bestyrelsesmedlemmer har valgt at udmelde sig: Karin, Mette og Jan. Mette er jo vores webeditor,
så vi må lægge hovederne i blød for at finde en ny.
3. Vores hjemmeside har ikke fungeret tilfredsstillende og skal hurtigt have en opdatering.
4. Gruppen ”En Skov af Åbne Døre” har dannet sin egen forening og er således ikke mere under
Kunstrutens regi.
5. Brochuren var bedre end sidste år, men slet ikke god nok endnu. Der var især forvirring omkring
numre i brochuren og på hjemmesiden.
6. Præsentationsudstillingen i Fjordgalleriet må betegnes som en succes. Men desværre var der en
del, der ikke ønskede at deltage. Men det var en god dag, hvor Mårup åbnede udstillingen. Vi
havde bestilt god stemningsfuld musik, og pressen dækkede begivenheden. Senere kunne man
også se meget presseomtale af udstillingen. Det var også rigtig hyggeligt om aftenen, hvor der var
fællesspisning for alle udstillerne.
7. De Åbne Døre fandt sted i den sidste weekend i september. Men det var desværre meget
forskelligt, hvor mange besøg, den enkelte fik. Dem, der ligger uden for de større byer og endnu
længere ude på marken, fik ikke mange besøg – om overhovedet nogen. Og det var ikke nok, at vi i
år havde trykt fælles plakater og annonceret kraftigt. Nogle mente, at grupperinger i Mariager
havde taget al opmærksomheden.
8. Til de to arrangementer brugte vi annoncekroner for over 30.000. I Nordjyske, i Randers Amtsavis, i
Viborg Folkeblad og i lokalaviserne for Hobro, Hadsund og Mariager. Herudover en annonce i
VisitMariagerfjord.
9. Vi forsøgte efterfølgende at komme med evalueringer på Facebook, men dette lykkedes ikke. Der
er flere sider i omløb, og hvis vi skal bruge FB, så skal der i hvert fald kun være et sted, hvor der kan
luftes meninger.
10. Vi har afholdt mange hyggelige bestyrelsesmøder, jeg har ikke lige tal på hvor mange, men en 6-7
stk. Alle møder afholdes skiftevis på bestyrelsesmedlemmernes bopæl.

