
Formandens beretning, 20. marts 2019. 
 

Rømø Kunst og Kulturforening er en bred forening, forstået på den måde, at vores 

medlemmer er medlem af foreningen af mange forskellige årsager. Fra interessen 

for litteratur til interessen for snaps, om det er yderpunkter, kan man diskutere, 

men det ene er åndelig føde, det andet er mere konkret. Man kan sige at, hvis man 

ser på de aktiviteter medlemmerne tilmelder sig, er folk meget specifikke i deres 

valg. Når foreningen så har ca. 60 medlemmer, er tilmeldingstallet, til de tilbudte 

aktiviteter, ikke høje. Men det er nok sådan det er, i en bred forening. 

Eksemplificering. POP UP – Læsekreds. 

Vores medlemmer kommer også fra store dele af landet. Godt halvdelen er fra 

Rømø. 34. 

Hvis man ser på vores meget aktive bestyrelse, er tre bosiddende på Rømø, to er 

sommerhusejere, hvilket måske også fortæller en historie. 

Nu sagde jeg aktiv bestyrelse, lad mig se på aktiviteterne. 

Foreningen har en del faste aktiviteter. Læsekreds, værksted, snaps, filte, male, POP 

UP. Aktiviteter som er mere eller mindre selvstyrende. Hver aktivitet har sin egen 

kontaktperson, som sørger for at aktiviteten fungere. Her består bestyrelsens 

arbejde mest i at være støttende interesseret. 

Når det kommer til de mere skiftende aktiviteter, har bestyrelsen en større rolle. 

Som ide´ mager og planlægger, i mange tilfælde også som turleder. Det skal dog 

næves at visse medlemmer er aktive som forslagsstillere, hvilket bestyrelsen sætter 

stor pris på. Så sidder I med en ide, høre vi gerne. 

Siden sidste Generalforsamling, har vi været vidt omkring, dog med hovedvægten på 

billedkunsten. 

Vi har i længere tid haft et samarbejde med vores lokale præst, som har været 

forkvinde for Museum Holmen i Løgumkloster, hun har inviteret os til de skiftende 

udstillinger på museet. Her har vi været inviteret til Peter Bastian udstilling, Den lille 

Prins udstilling og, kommende, Michael Kvium udstilling. Den forventer vi at besøge i 

maj. Desværre har Gertrud, præsten, trukket sig som formand for Museet, så vi får 

ikke hendes rundvisning med i besøget. 



Vi har i bestyrelsen truffet tre principbeslutninger. 

At besøge en lokal kunstner hvert år, i år var vi på et spændende besøg hos Mogens 

Davidsen i Daler. 

At besøge et lokalt Kunstmuseum hvert år, i år kan man sige at det var Holmen. 

At besøge NordArt, en stor international udstilling ved Rendsborg, hvert år. Her var 

vi i år. En tjekkisk kunstner var hovedperson i dette års udstilling, næste år har 

udstillingen et andet fokuspunkt. 

Vi har været på en meget vellykket tur til Hamborg. Hovedformålet var at se 

udstillingen ”68 POP und Protest”, en rigtig god udstilling, hvor nogen af os fik en tur 

ed ad Memory Lane.  

Delmålet var at opleve Hamborg ved aftentid. Den oplevelse var ikke mindre, en 

aften i Hamborgs ældste Jazzklub. Det var godt. 

Der har også været hjemlige aktiviteter. 

En udstilling med den lokale kunstner Petersen-Røm. Hans søn Dres Petersen, lånte 

os et udsnit af de billeder han havde liggende. En fin udstilling, med nok øens mest 

kendte kunstner. Sammen med Petersen-Røm, udstillede den japanske kunstner 

Yuko Keller, en interessant kunstner, der arbejder med meget store mobiler. I den 

forbindelse kan jeg nævne at foreningen har købt en aktie, 500 kr., i et af hendes 

kunstværker, placeret i Gilleleje. Det har afsted kommet at vi planlægger en tur til 

Djævleøen, hvor vi skal se værket og møde kunstneren. 

Vi har haft en del POP UP’er. POP UP´s formandskab, Günther og Yrsa, har, med 

bestyrelsens opbakning at placerer POP UP på faste tidspunkter. I år og frem vil de 

ligge   

• Uge 7 

• Påsken 

• 07.07.2018 – 22.07.2018 

• 13.10.2018 – 21.10.2018 

• 10.11.2018 – 19.11.2018 

Formandskabet har dog ment at POP UP trænger til en rystetur, så der er indkaldt til 

møde med udstillerne, for at høre om deres tanker. 



Begge aktiviteter har været afholdt i Medborgerhuset, Rømø Skole, som er dette 

hus rette navn. 

Der har været aktiviteter ude på øen. 

Foreningen har været arrangør af en Buddy Holly koncert, som fandt sted i 

Tørdokken på Rømø Havn. Et arrangement, som var finansieret på forhånd, hvilket 

var et krav fra vores meget kompetente kasserer. Vi fik økonomisk støtte fra 

Feriepartner Rømø og Kulturel Forum. Koncerten var en succes, ikke udsolgt, men 

tæt på. 

Der har været noget for ganen. En østerstur lige inden Nytår. Vi var på vaden for at 

samle ind til Nytårs menuen. 

Det historiske har vi haft fat i. En tur på Lakolk, under ledelse af Rigmor. En 

spændende tur, hvor vi fulgte det historiske spor, der findes i områdets arkitektur. 

Historien om pastor Jacobsen. 

Medborgerhuset, Rømø Skole. Et foreningshus, som foreningen er aktiv i 

vedligeholdelse og udbygning, af. 

Foreningen har plads i husets Styregruppe, hvor de dagligdags beslutninger tages. 

Der er en årlig rengøringsdag, der afholdes Rømø Awten, der ændres og udsmykkes. 

I øjeblikket er der planer om at forskønne skolegården. Her venter vi på kommunen. 

Der er gået udviklingsplan i den. En plan vi som forening har udtalt os til. 

Alt dette foregår i samarbejde med de andre foreninger, der beboer 

Medborgerhuset.  

Samarbejde er i det hele taget et pejlemærke for vores forening. 

Menighedsrådet på øen er en samarbejdspartner. Lige nu er vi ved at planlægge et 

forløb, der indbefatter, en bog, en film og en forfatter. Det drejer sig om Karsten 

Skov, der har skrevet bogen Knacker, som har dannet grundlag for filmen I Krig og 

Kærlighed. Bogen læses i Læsekredsen, Filmen vises i Præstegården og Karsten 

kommer og fortæller den 15. maj. 

Menighedsrådet har ligeledes spurgt om foreningen vil være med til at arrangerer 

Grundlovsmødet i Præstegården, hvilket vi har sagt ja tak til. Det involverer ikke 

økonomi. 



Fremadrettet, har bestyrelsen planer om at besøge kunstnerkolonier, skaldyrstur i 

samarbejde med gastronomerne, udover de planer jeg allerede har nævnt. 

Vi har for vane at sende hilsner, ved Juletid, til mennesker der har gjort en særlig 

indsats for foreningen.  

I år har vi sendt hilsner til Flemming og Dorthe, der altid stiller op, når vi kalder, som 

også Günther gør, han har også fået en flaske Champange, af russisk afstamning. 

Ligeledes har præsten og Gunnar Graff modtaget en sådan. 

Endelig har vores uundværlige Yrsa fået en hilsen, uden hende fik vi ingen kaffe, 

ingen kage og POP UP vil være ilde stedt. 

Tak for jeres indsats. 

Bestyrelsen har ikke fået noget, men en tak for godt samarbejde i årets løb, skal i 

have. 

Jeg kan nævne at Gabrielle, som er bestyrelsessuppleant, har ønsket at deltage i 

bestyrelsesmøderne, hvilket vi har takket ja til.  

Det var ordene. Hvis nogen synes jeg har glemt noget er de velkommen til at 

bidrage. 

 


