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Havde det ikke været for nødvendigheden af igen 

at skulle i gang ved drejeskiven, var vi nok mange, 

der stadig havde armene oppe efter forårets store 

begivenhed – tepotteudstillingen på Fussingø Slot. 

Tak for den store opbakning fra udstillere og udstil-

lingsgruppen på Fussingø. Allerstørst en varm tak 

til Lars Henrik Kähler og til Signe Kähler for deres 

kæmpeindsats. 

 

Referat fra generalforsamlingen i marts finder du i 

dette nummer af bladet. Velkommen til Maj-Britt 

Lindequist som nyvalgt medlem af bestyrelsen. 

Kort efter generalforsamlingen fik vi melding fra 

Jette Egelund om, at hun trak sig fra bestyrelsen af 

helbredsgrunde. Derfor er Mads Ottow, som blev 

valgt som suppleant, i stedet indtrådt i bestyrelsen. 

Tak til Jette for indsatsen i bestyrelsen, som stadig 

husker den rigtig gode weekend hos Jette på 

Reersø, da vi sidste år planlagde bestyrelsesarbej-

det. 

I år blev planlægningsmødet holdt hos Maj-Britt i 
Beder, hvor vi drøftede fremtidige aktiviteter. Se 
oplysninger på side 14 i dette nummer af bladet 
om bl.a. datoer for efterårsworkshop og næste års 
forårsmedlemsweekend. 
 
Siden vi holdt generalforsamling har vi fået to nye 
medlemmer: Annette Printz fra Knebel på Mols og 
Christian Glahn fra Lejre. Stort velkommen til jer.  
Og god sommer til alle! 

GENERALFORSAMLINGS-

WEEKEND VED RANDERS 

Dette års generalforsamlingsweekend stor helt i 
fællesudstillingens tegn. Allerede fra middag kunne 
udstillerne ankomme til Fussingø og begynde at 
gøre deres område klar. Signe, Lars og Fussingø-
gruppen havde gennemplanlagt rumfordelingen og 
udstillingens gennemgående profil, så vi andre kun 
behøvede at følge anvisningerne. Fantastisk! 
 
Herregårdens førstesal består at en række store, 
fine stuer, der er indbyrdes forbundne med fløjdø-
re, der selvfølgelig stod åbne. Man får altså lyst til 
at bevæge sig rundt fra dør til dør. Det udnyttede 
udstillingen, fordi der i netop gangarealerne fra dør 
til dør var blevet anbragt et antal smalle, men mas-
sive og solide fyrtræsplanker, hvorpå der ene og 
alene skulle stå tekander. 



Også i opgangen ved indgangen til selve udstillin-

gen var der anbragt en planke. Her var hver udstil-

ler repræsenteret med en enkel tekande. Ligeså-

dan blev der placeret tekander på et gesims i mu-

ren langs trappen, hvor keramikken tog sig særligt 

flot og indbydende ud mod det hvide puds. 

 

Inde i de enkelte stuer havde hver udstiller et bord 

samt podier til alt det, man havde lyst til at udstille 

ved siden af tekanderne. Afhængig af hvor mange 

varer man havde med, blev udstillerne anbragt i et 

passende rum, enten alene eller et par stykker 

sammen.  
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Det var også muligt at udstille tingene i de dybe 

vindueskarme, samt i de flotte gamle kakkel– eller 

støbejernsovne, der fandtes i alle rum. De gav en 

særlig flot ramme til de mange unikke tekander.  

 

Trængte man til lidt forfriskning under opstillingen, 

var det muligt at få te og kaffe og forplejning nede i 

kælderetagen, hvor maden blev anrettet i et impo-

nerende herregårdskøkken. 

Udstillingens organisering var helt i top. Fordelin-

gen af udstillere på rummene gav et afvekslende 

flow, når man bevægede sig rundt. Var der flere 

udstillere i et rum, supplerede de hinanden godt, 

så det blev alt i alt en virkelig god og inspirerende 

helhedsvirkning. Og hvor havde medlemmerne ta-

get tekandeopgaven på sig! På de næste sider føl-

ger der et udpluk af de mangfoldige fortolkninger af 

udstillingstemaet:  
3 Mads Ottows TE-kande 
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Anna Bjerre 

Askel Krog 

Anna Johannsdotir 

Annelise Rasmussen Finn Risom Dorith Lønbæk 

Janice Hunter 

Gertrud Berg Joan Kristensen 

Lene Kaas 

Lars Ibsen 
Jytte Lysgaard 
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Lars Kähler Mads Ottow Maj-Britt Lindequist 

Malene Hansen 

Tina Thomsen 

Signe Kähler 

Meike Diederichsen 

Ulrikka Ikjær 
Marianne Strube 

Marie Würtz 
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Askel Krog 

Gertrud Berg 

Janice Hunter 

Marianne Strube 

Ulrikka Ikjær 

Meike Diederichsen 



9 Finn Risom 

Lene Kaas 

Jytte Lysgaard 

Annelise Rasmussen 

Dorith Lønbæk 

Maj-Britt  

Lindequist 

Tina Thomsen 

Anna Johannsdottir 
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Da også de sidste havde fået stillet deres udstilling 
op, var det blevet tid til at forlade Fussingø Slot og 
køre mod vores indkvartering, hvor middagen skul-
le holdes.  
 
Solen skinnede fra en skyfri himmel den dag, og 
herregården ligger utrolig smukt i de bløde bakker, 
der indrammer bygningerne og søen. Det var der-
for en kontrast, der næsten ikke kunne være stør-
re, da vi fandt frem til vores bestemmelsessted: en 
grå betonklods af et motel lige ved en afkørsel fra 
E45. Heldigvis lod vi os ikke gå på af de ucharme-
rende omgivelser, men indtog middagen i godt hu-
mør og med mange spændende erfaringsudveks-
linger. 
 
Næste dag blev generalforsamlingen afholdt i mo-
tellets cafeteria. Referat og formandens beretning 
kan læses på side 12 0g 13. 

Det sidste punkt på programmet blev et besøg hos 
Lars Kähler, der havde hjem og værksted ganske 
tæt på. Her havde Fie sørget for lækker forplej-
ning, og medlemmerne fik god mulighed for at gå 
på opdagelse i Lars’ omfattende samling af kunst 
og keramik, hvor hans slægtskab med Kählerfami-
lien var det gennemgående kendemærke. 

Hyggesnak i Lars’ stue 

Ankomst foran værkstedet 

...mere  

hygge 

Mads i Lars’ værksted 

Årets gruppebillede 

I butikken hos 

Lars 



Ved generalforsamlingsweekendens afslutning var 

det stadig usikkert, hvem der skulle holde åbnings-

talen ved ferniseringen weekenden efter, for Lise 

Sejrsbøl fra Grimmerhus var blevet syg og kunne 

ikke komme alligevel. 

 

Det endte faktisk med, at Lars Kähler selv skulle 

stå for åbningen, hvilket i grunden også var det 

mest nærliggende, da det i høj grad var ham, der 

havde sørget for at få udstillingen op at stå. Stor 

tak til både Lars og Signe for deres indsats! 

Alt i alt var udstillingen en stor succes. Til fernise-

ringen kom der 172 personer, og alt i alt så 1177 

gæster udstillingen i løbet af de tre uger. Afregnin-

gen med de enkelte udstillere fungerede helt upå-

klageligt. Foruden de mange private kunder var 

der også kunstforeninger blandt de besøgende. 

Det betød, at både de traditionelle og de mere eks-

perimenterende tekander kunne blive afsat. 

Udstillingen skulle passes i hele perioden, og også 

der ydede Signe og Lars Kähler en formidabel ind-

sats, sammen med de andre frivillige fra Fussingø-

gruppen. Der blev solgt for 86.495 kroner af det 

hele, og deraf blev solgt 61 tekander. 

Åbningstalen 
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Valg af dirigent og referent 
 

Som dirigent valgtes Maj- Britt Lindequist 
Som referent valgtes Meike Diederichsen 
 
Bestyrelsens beretning for 2013 
Blev forelagt af formanden. 
Beretningen kan læses på side 13. 
 

Foreningens webside/ synliggørelse på nettet blev 
debatteret, da vores webmaster ønsker at blive 
frigjort fra opgaven. Vi søger en ny webmaster, der 
vil påtage sig opgaven til en ”vennepris”. 
 

Mulighed for oprettelse af en www.tepotter.dk side 
som opfølgning på tepotteudstillingen blev drøftet. 
Finn Risom har købt domænet ”tepotter.dk” som 
kan bruges af foreningen, hvis der er interesse 
derfor. Enighed om, at det må forudsætte, at der er 
bred interesse derfor, og at det kan fungere som 
en slags forside, der kan lede videre til de enkelte 
medlemmers egne hjemmesider. Signe Kähler vil 
evt. kunne finde en administrator, der vil gøre det 
for et symbolsk beløb. 
 

Fordele/ ulemper ved evt. også/ eller i stedet at 
oprette en Facebook gruppe, som er billig at køre, 
men skal administreres, så den holdes ”rent” til 
emnet. Finn tilbyder at oprette en gruppe om tepot-
ter og administrere gruppen. Der var tilfredshed 
med den løbende mailservice fra foreningen. 
 

Beretningen blev godkendt. 
 
Forelæggelse af regnskab og revisors bemærk-
ninger 
 
Revisor har ingen bemærkninger til regnskabet 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Behandling af indkomne forslag 
 
1. Forslag fra Signe Kähler om at suppleanter i be-
styrelsen skal have kontingentfritagelse på lige fod 
med bestyrelsesmedlemmer, hvis de fuldt ud delta-
ger i bestyrelsesarbejdet. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
2. Forslag fra Finn Risom om at man afskaffer kon-
tingentfritagelser, da der er mulighed for at få di-
rekte udgifter ved bestyrelsesarbejdet dækket. Fo-
reslår i stedet honorar til redaktør og f.eks. webma-
ster for særlige opgaver. 
Forslaget blev forkastet. 

REFERAT FRA GENERAL-

FORSAMLINGEN 9/3-2014 

Fastsættelse af kontingent for 2014 
 
Vedtaget uændret kontingent på 500 kr. for 2014. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Lene Kaas og Jytte Lysgaard er på valg. Jytte øn-
sker ikke genvalg. Valgt bliver Lene Kaas og som 
nyt medlem af bestyrelsen Maj-Britt Lindequist. 
 
Bestyrelsen består herefter af Finn Risom, Marie 
Würtz, Jette Egelund, Signe Kähler samt Lene 
Kaas og Maj-Britt Lindequist. Formand Finn Risom 
mindede om, at han allerede sidste år havde med-
delt, at han ikke stillede op til en ny periode i besty-
relsen ved valget i 2015. 
 
Valg af 1 – 2 suppleanter. 
Valgt bliver Mads Ottow og Per-Bo Kristensen. 
 
Efterskrift: Efter generalforsamlingen har Jette 
Egelund trukket sig fra bestyrelsen pga. sygdom. 
Mads Ottow er derfor indtrådt i bestyrelsen. 
 
Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
Valgt som revisor bliver Lisbeth Kring. Som revi-
sorsuppleant Jytte Lysgaard. 
 
Evt. 
 Praktiske forhold omkring den kommende fælles-
udstilling på Fussingø blev drøftet. Problem med at 
få en person til at åbne udstillingen. Generalfor-
samlingen bringer en stor tak til Lars Henrik Kähler 
og Signe Kähler for deres store arbejde med at 
organisere udstillingen. 
 
Drøftelse af erfaringer med indkøb af råstoffer i 
Tyskland. En del medlemmer køber ind i Tyskland 
med gode erfaringer. Enighed om at det ikke kan 
være foreningens opgave at fremhæve den ene 
forhandler for den anden. Det må være personlig 
erfaringsudveksling, som kan formidles via mail-
service. 
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Bestyrelsen holder planlægningsmøde 

http://www.tepotter.dk/


FORMANDENS BERETNING 

Bestyrelsen 
 

Bestyrelsen har bestået af Finn Risom (formand) 
Marie Würtz (næstformand og kasserer) samt Jytte 
Lysgaard, Lene Kaas, Jette Egelund og Signe 
Kähler. Desuden har 1. suppleant Lars Henrik 
Kähler deltaget på lige fod i bestyrelsesarbejdet. 
 
Også i år har bestyrelsen holdt 3 møder: Det første 
møde hos Jette Egelund på Reersø som et nyttigt 
og fornøjeligt weekendmøde, hvor Jette havde la-
vet et program med flere besøg. Jette har skrev 
om weekenden i bladet for at understege, at det 
slet ikke behøver at være  kedeligt at være besty-
relsesmedlem. På mødet på Reersø tilrettelagde vi 
årets aktiviteter og fordelte arbejdsopgaverne.  
 

Desuden har vi holdt møder hos Lene Kaas i hen-
des nye værksted i Krajbjerg og hos Signe Kähler i 
Randers. 
 

Karl Ole Knudsen har også i år assisteret os med 
regnskabsføring og hjemmesiden og fortjener stor 
tak for dette frivillige arbejde. 
 

Medlemsforhold 
 

Vi har haft fornøjelsen af at sige velkommen til otte 
nye medlemmer: Mads Ottow, Rikke Barlebo, An-
ne Hennig-Olsen, Joan Kristensen, Anna Johanns-
dottir, Kirsten Birkedal Wagner, Lars Ibsen og Jani-
ce Hunter. 
 

Bestyrelsen har afvist optagelse af en ansøger. Vi 
administrerer fortsat sådan, at væsentlige kriterier 
er, at man enten skal have en egentligt keramisk 
uddannelse, eller en klar professionel erhvervs-
mæssig tilgang til fremstilling af keramik.  
 

Vi har desværre måttet slette fire medlemmer pga. 
restancer. Vi har gjort flere forsøg på kontakt inkl. 
personlige breve per post, men uden resultat. Så 
trods ulyst til at miste medlemmer har bestyrelsen 
besluttet at slette de fire.   
 

Det samlede medlemstal er – fraregnet de fire – nu 
54.  
 
Årets gang 
 

Weekend Workshop på ”Godsbanen” i Aarhus 
I september afholdt vi tepotteworkshop nr. 2 på 
Godsbanen, det nye fine aktivitetshus i Århus. Maj-
Britt Lindequist, som er frivillig på ”Godsbanen”, 
havde sørget for, at vi fik mulighed for at bruge 
”Godsbanens” værksted. 
 

Janice Hunter fra Tornby deltog med oplæg om  
sin deltagelse i et kinesisk tepotteprojekt. Det var 
meget inspirerende at få sat tepotter i dette inter-
nationale perspektiv og se tepotter frigjort fra kon- 

ventionelle traditioner for, hvordan tepotter skal se 
ud. Desværre gik alt for mange glip af denne 
weekend. 
 

Forberedelse af fællesudstillingen og medlems-
weekend 
Disse arbejdsopgaver har i bestyrelsen været for-
delt til Signe og Lars Henrik Kähler. Så æren for 
det store arbejde tilkommer dem. Muligheden for 
udstillingen på Fussingø Slot er også kommet til 
verden gennem Lars Henriks arbejde i udstillings-
gruppen på Fusssingø. 
 
Medlemsbladet ”Danske pottemagere” 
 

Er udkommet med de tre planlagte numre. Og som 
sidste år bør vi huske at bakke Meike op i hendes 
store arbejde som redaktør. Den bedste opbakning 
er, at vi alle leverer stof til bladet. 
 

Medlemsbladet har udviklet sig rigtig godt. Vi har 
mulighed for at gøre det endnu bedre, og vi kan 
tillade os at udvide antallet af sider i bladet, hvis vi 
har stof nok. 
 
Internet og mailservice 
 

Hjemmesiden www.danskepottemagere.dk   
Karl Ole holder hjemmesiden kørende, selv om 
han egentligt gerne vil frigøres fra denne opgave. 
Så vi mangler en webmaster, der vil tage over. Vi 
har ikke økonomi til at betale et professionelt web-
firma for at påtage sig opgaven, så vi skal på jagt 
efter en webmaster der vil påtage sig opgaven for 
en ”vennepris”. 
 

Markedsføring på www.tepotter.dk  ? 
I forbindelse med tepotteudstillingen er ideen kom-
met op, at etablere en selvstændig præsentations-
side – uafhængigt af foreningshjemmesiden – en 
profileringsside www.tepotter.dk . Vi har domænet 
klar.  
 

Formålet skulle være en profileringsside for tepot-
ter, men naturligvis derigennem en mulighed for at 
synliggøre det enkelte medlems produkter. Det er 
ikke tænkt som en webbutik, men en fælles mar-
kedsføring, hvorfra man ledes ud til de enkelte 
medlemmers egne sider. Men etablering af en så-
dan side forudsætter også, at vi har en ildsjæl, der 
vil påtage sig opgaven for symbolsk betaling.  
 

Mailservice 
Udsendelse af informationsmails er mulig, fordi de 
fleste medlemmer har mailadresse. Som formand 
får jeg jævnligt henvendelser om stort og småt. Det 
relevante videresender jeg. Jeg får ikke rigtigt no-
gen tilbagemeldinger på, om det er værdsat, og 
om der f.eks. er medlemmer, der får aftaler om or-
drer, når nogen søger en leverandør. Denne opga-
ve er dog meget lidt tidskrævende, når man bare 
sørger for at have en opdateret adresse-mail-liste. 
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Forsøg på etablering af ny keramisk uddannel-
se 

Bestyrelsen har rettet en fornyet henvendelse til 

University College Nordjylland. UCN har tidligere 

ønsket at etablere en ny keramisk SU-berettiget 

uddannelse, men var stødt ind i det problem, at 

staten anser keramikuddannelse for at høre under 

Kulturministeriet. Da der nu er sket en række æn-

dringer inden for de kreative uddannelser, opfor-

drede vi på ny UCN til, at man arbejder for en pro-

fessionsbachelor-uddannelse i keramik i Nordjyl-

land. Desværre har vi fået et negativt svar, idet 

UCN stadig ikke anser det for muligt at etablere en 

uddannelse på et område, som staten anser for at 

høre til Kulturministeriet. 

FØDEVAREKONTAKT- 

MATERIALER OG  

DOKUMENTATION 

Af Finn Risom 

Fra firmaet Varefakta er der udsendt indbydelser til 
– ret dyre – orienteringsdage forskellige steder i 
landet. Enkelte medlemmer har deltaget og har 
oplyst, at de ikke synes, det var særligt relevant for 
små producerende keramikere. 
 
Selvom kurserne blev oplevet som måske mest 
handlende om indkøb af plastemballage, så skal vi 
være opmærksomme på, at lovgivningens krav til 
materialer, der kan komme i kontakt med fødeva-
rer, også gælder for os. Derfor er der grund til at 
fremhæve nogle af de væsentligste ting, du skal 
være opmærksom på: 
 

Hvis du sælger keramik en-gros eller til vide-
resalg, så skal du vedlægge en såkaldt ”Over
-ensstemmelseserklæring” hvor du garante-
rer, at dine produkter overholder EU reglerne 
for brug til fødevarer. Hvis du til videresalg 
indkøber keramik eller andet, der kan bruges 
til fødevarer, skal du forlange at få en over-
ensstemmelseserklæring fra din leverandør.  

 
Du skal føre ”egenkontrol” med din produkti-
on. Nogle kolleger tror, at det betyder, at de 
ikke længere bliver kontrolleret af Fødevare-
kontrollen. Det betyder det ikke – selvom vo-
res erhverv ikke bliver kontrolleret så tit. Det 
betyder, at du selv skal have en procedure 
for, hvordan du sikrer dig, at kvaliteten af di-
ne produkter er i orden. Du kan sikkert også 
se med et halvt øje, om din ovn brænder kor-
rekt. Men det er en god ide at ofre en kegle i 
ny og næ og at gemme den med dato, hvis 
nogen vil se dokumentation for din bræn-
dingstemperatur. 

 

Husk, at du skal kunne gøre rede for alle di-

ne råstoffer i din produktion, og at du er an-

svarlig for at overholde kravene i levneds-

middellovgivningen. En god måde er at sikre 

dokumentation ved at forlange at få ”sikker-

hedsdatablade” fra din leverandør af råstof-

fer. Gem disse datablade i en mappe, så du 

har dem til forevisning, hvis du får kontrolbe-

søg. 

PLANLÆGNINGSDATOER 

Følgende aktiviteter er bestyrelsen i gang med at 
planlægge: 
 
Besøg på Keramikmarked i Oldenburg, Tysk-
land i august 
Opfordring til at lave ”kør-selv” fællestransport er 

allerede udsendt som medlemsmail. Kontakt Marie 

Würtz, hvis du er interesseret i at deltage/ kan til-

byde pladser i bil. 

Åben Efterårsworkshop 2014 
Lørdag den 8. november holdes demonstrations-
workshop på ”Godsbanen” i Århus. Indbydelse ud-
sendes efter sommerferien. Emnet bliver brug og 
fremstilling af transfer til keramik. Workshoppen 
bliver gratis for medlemmer. 
 

Medlemsweekend forår 2015 
Afholdes 14. – 15. marts 2015. Forhåbentligt i 
Nordjylland / Vendsyssel,  med besøg i bl.a. Løn-
strup. Nærmere program er ikke planlagt endnu, 
men reserver allerede nu datoerne. 
 

Næste fællesudstilling 
I bestyrelsen foreslår vi at den næste fællesudstil-
ling afholdes i 2016 med tema: ”Vaser og Fade”. 
Planlægningen er foreløbigt på idéstadiet, og nær-

mere om tid og sted skal afklares. Gode ideer ef-

terlyses. 

Et par tekander fra pottemagermarkedet i Oldenburg 
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