Referat fra fællesmøde 6. januar 2015
Deltagere:
Maria
Maija
Kasper
Mathias
Dagsorden:
1) Gennemgang af sidste mødes referat
2) Møder
3) Webshop
4) Udvikling af Pavillonen
5) Kommende udstillinger
6) Øknomi

1) Sidste mødes referat
Sustain Festival Copenhagen
Henvendelse fra Line om vi vil være deres samarbejdspartner (12-18 november)
- Vi aflyste dette arrangement
Fotoworkshop
Den er foreløbig ikke blevet til noget. Vi kigger igen på det i foråret.
Møder
Vi holder fast i at holde møde den første tirsdag i hver måned kl. 19.00.
Mathias sørger for at indkalde på Facebook ca. 2 uger før mødet.
Webshop
Vi overvejer at starte en form for webshop på hjemmesiden hvor vi kan formidle kontakten mellem
kunstnerne og interesserede købere.
Vi kan ikke få et betalingsmodul da det er for dyrt.
Mathias prøver at kigge på det i juleferien.
Udvikling af Pavillonen
Maria har talt med en veninde om at udvikle Pavillonen så vi kommer til at køre det mere som en
kunstbutik som er en kombination af atelier/værksted og samtidig er der masser af emner som kan
købes af besøgende fra gaden.
En anden mulighed er at bruge rummet som café eller leje det ud som kontor/arbejdsplads til
kunstnere.
Den sidste mulighed er at det bliver et semesterprojekt for Maria som så kunne bruge et semester på
at udvikle koncept og økonomi.

Vi får en udfordring med at man ikke må sælge fra pavillonerne men den dialog kan vi altid tage med
slots- og ejendomsstyrelsen.
Kommende udstillinger
Vi går efter en lysudstilling i januar med Marias lamper.
En anden Maria har henvendt sig om udstilling i februar. Vi foreslår hende at udskyde til marts så det
er lidt lunere i vejret.
Johan har en veninde som designer regntøj i anderledes materialer som gerne kunne være
interesseret i at udstille.
Økonomi
Vi skal cirka have 15 nye medlemmer hvis vi skal betale al huslejen selv.

Indretning af Pavillonen
Vi vil meget gerne have gjort følgende i Pavillonen:
- Skab eller fold-ud bar/skrivebord ved vasken
- Hynder til nogle af kasserne
- Evt. smide de helt store kasser ud
- Reparation af kasserne og males igen
- Planter
- Skinner til væggene
- Gitter i loftet til udstilling og lys
- Ny vask
- Messing hane til vasken
Vi starter med at lave en tegning over det som vi gerne vil have og så laver vi et overslag og vurderer
økonomien.

Spisning med Pavillonen
Vi spiser sammen fredag d. 27. februar

