NYT IGEN FRA BRØNDBY KUNSTFORENING - I MAJ
TIL MEDLEMMER OG ENDNU FLERE INTERESSEREDE!!
Så kom vi så langt!
Det kan vi sige, fordi vi har afholdt en generalforsamling med Kilden
fyldt af glade medlemmer og liflig duft af medbragt mad.
Alt foregik efter planen: Vi spiste, sang sammen, og valgte en ordstyrer til at lede aftenen:
Formand for kulturelt udvalg Steen Andersen.
Formanden, Agnete Sørensen, berettede årets gang. Kassereren, Nina Thamsen,
præsenterede regnskabet - og en mindre stigning af kontingentet på 10,- kr. pr. medlem,
20,- for familier, som blev godkendt - set i lyset af, at det er længe siden, der har været
kontingentændring.
De bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, genvalgtes. Ligeså revisorerne.
Og dermed var vi nået til udlodning af de mange gode kunstindkøb, som var beset
af medlemmerne i forvejen…..
Vi gør os umage med at vælge så bredt som muligt indenfor flere genrer - og med højde
for den kunstneriske værdi.
Ikke alle får det, de helst vil have….sådan er det. Nogen slet intet. Bedre held i 2015!
Næstformand Mette Aabrink og Ann Svensson stod for registreringen - og vores yngste
medlem ANTON på 10 år var en fornem lykkens pamfilius!!!
Og vandt selv!!
Vigtigt: Man er ALTID med i udlodningen, selv om man har vundet, måske år efter år.
Således var det slut på en dejlig aften. Næste år skal vi synge lidt mere!!!
BESTYRELSEN SIGER TAK FOR DEN STORE OPBAKNING BÅDE PÅ GENERALFORSAMLINGEN OG
GENNEM HELE ÅRET!
VI KONSTITUERER OS PÅ FØRSTKOMMENDE BESTYRELSESMØDE og har som sagt mange gode
planer for resten af året. Vi vil dog minde om maleholdenes dejlige udstilling med de
mange forskellige kunstneriske udtryk. Den vises til og med 29.4. på KILDEN!
D E R E F T E R ER DER NYT IGEN:

Det er os en stor glæde at invitere til MAJ-FEST OG ”SØNDAGSMATINE”

Den 4. maj kl. 13-17 på Kilden, Nygårds plads 31
Anledningen er udstilling af den colombiansk/caribiske kunstner Eliana Ramirez’
brogede, livskraftige billeder, som kan forandre Kilden - og alle, der ser dem.
Dørene og baren åbnes kl. 13, hvorefter der kl. 13.30 er fernisering og
optræden af Eliana med partner.
Derefter spiller Jacob Speake med sit band iørefængende musik med
sangledsagelse, som kan gøre denne LYS-maj-dag uforglemmelig - OG
BRINGE SOMMERENS GLÆDER NÆRMERE.
Således tager vi fat på et nyt foreningsår - og ser gerne, at alle har lyst til at være
med, samt måske inspirere andre til det samme! KUNST ER GODT FOR HELBREDET!
VEL MØDT DEN 4. MAJ TIL EN LYSENDE DAG!
M E D K Æ R L I G H I L S E N : BESTYRELSEN.
Info: 36 47 03 79 og http://brøndbykunstforening.dk

