
Kunstfaggruppens Generalforsamling 2019 
Bestyrelsens beretning 2017-2019  
 
 
Medlemstallet i Kunstfaggruppen ligger stabilt på ca. 90 medlemmer iflg. BFs oplysninger. 
Bestyrelsen har i den mellemliggende periode fortsat drøftet Kunstfaggruppens profil, og om den 
matcher de opgaver, som der varetages på bibliotekerne til daglig. 
 
Bestyrelsen har i perioden været i dialog med MUFA omkring sammenlægning af de to faggrupper, 
men MUFA er pt. ikke klar til en sammenlægning. 
 
 
Aktiviteter 2017 
Arkitekturrundvisning i Nordhavnen 
Nan Dahlkild viste os rundt i Nordhavnen, en af Københavns nye bydele og det største 
byudviklingsprojekt i Danmark. 
Der var stor tilslutning til arrangementet, som foregik i stiv kuling og regnvejr på trods af, at det var 
juni. 
Arrangører: Trine Friedrichsen 
 
Documenta 14 
I september 2017 tog en lille sluttet flok kunstfaggruppemedlemmer til Kassel for at opleve 
Documenta 14. Det var nogle intense og interessante dage. 
Arrangører: Marie Kruchov og Lone Eriksen 
 
Gustav Wieth-Knudsen 
I december 2017 gik Kunstfaggruppens mangeårige aktive medlem, Gustav Wieth-Knudsen, bort. 
Det var Gustav, der i 1972 startede sin 2CV og kørte fire af den kommende Kunstfaggruppes 
kerne til Kassel for at se Documenta. Han var i mange år medlem af Kunstfaggruppens bestyrelse 
og var med til at arrangere aktiviteter om både billedkunst og musik. 
Tak til Else Cajus Pedersen, Jesper Dalmose, Lisbeth Vestergaard for mindeord. 
 
 
Aktiviteter 2018 
Kursus i udstillingsudvikling 
I februar og marts havde kunstfaggruppen arrangeret et 2-dages kursus i udstillingsudvikling i 
København med underviser Signe Hegelund. Deltagerne blev introduceret til Brillanten og 
udviklede egne bud på udstillinger i biblioteksrummet. 
Kurset blev afholdt i samarbejde med MUFA. 
Arrangører: Marie Kruchov og Lars Rune Jørgensen 

Det Gode Liv  
Kunstfaggruppens sommerarrangement gik til Sophienholm, hvor deltagerne fik en rundvisning i 
udstillingen Det Gode Liv af udstillingens kurator Nan Dahlkild.    



Nan Dahlkild gav et helt særligt indblik i sommerhusets betydning i den danske kulturhistorie og i 
udstillingens tilblivelsesproces. 
Arrangør: Lone Eriksen 
 
Take my breath away 
Fyraftensarrangement på SMK med en engageret guide, der viste deltagerne rundt i den 
spændende udstilling af Danh Vo. 
Arrangører: Marie Kruchov og Lone Eriksen 
 
BLOX  
I november havde bestyrelsen arrangeret rundvisning med efterfølgende medlemsmøde i BLOX, 
hvor faggruppens fremtid blev drøftet. Mødet var faciliteret af Niels Bergmann fra BF. 
Der var fint fremmøde, og der kom mange gode input og forslag. 
Arrangører: Marie Kruchov 
 
Hjemmeside og facebook 
I 2018 blev Kunstfaggruppens hjemmeside nedlagt og lagt ind under faggruppens side på bf.dk. 
Der er mindre plads til indhold, men Leif, faggruppens webmaster gennem mange år, sørgede for 
at alle data fra det gamle site blev overført til ekstern harddisk. Der kan fås adgang til data via 
webhotel.  
Ligeledes er facebooksiden nedlagt og i stedet lægges der indhold på facebookgruppen, som 
bibeholdes. 
 
 
Kommende aktiviteter 2019-2021 
Den siddende bestyrelse har ikke planlagt aktiviteter for den kommende periode. 
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