Kære medlemmer i Brøndby Kunstforening.
Generalforsamlingen i fredags var en milepæl i foreningens historie. Vores formand
Agnete Sørensen valgte at gå fra borde og gå i land efter mange år på havet. Faktisk mere
end 30 år som formand. Vi er alle sammen uendeligt taknemmelige for den indsigt i
kunstens verden, som Nete har bibragt os. Nete blev på generalforsamlingen udnævnt til
foreningens første æresmedlem nogensinde, hvilket også er en del af anerkendelsen af
hendes mangeårige indsats. Vi ønsker Nete alt det bedste og håber stadig at se hende til
vores arrangementer.
Den nye bestyrelse har den 27. april 2015 holdt sit første møde og fået fordelt de mange
opgaver, så vi også fremadrettet kan være sammen om oplevelser med god kunst.
Vi byder Søren Dankelev velkommen i bestyrelsen.
Matinéen den 10. maj er første arrangement. Både Nina og jeg er bortrejst på længe
planlagte rejser, men vi har jo borgmester Ib Terp til at åbne den spændende udstilling
qwerty, med værker af kunstnerne Morten Tillitz - Mikkel Larris – Per Kjærsgaard Jensen –
Jens Andersen – Anders Quist Nielsen – Camilla Gaugler – Indigo Richardts – John
Krogh. I salen vil der blive spillet herlig musik af Polkageist, der består af 4 dygtige
musikere Øyvind Ougaard – Harmonika, Anne Eltard – Violin, Michael Friis – Bas og Klaus
Menzer – Trommer. Der er kaffe og kage samt kolde drikke til rimelige priser, så kig forbi
og nyd samværet, kunsten og musikken.
I juni skal vi udstille værker af Ingrid Møller, som især – men ikke kun – ynder at bruge
Færøerne som inspiration. Sæt kryds i kalenderen den 4. juni, hvor vi holder fernisering på
Kilden kl. 17.30.
Når ferien går på hæld har vi nye oplevelser til medlemmerne. I august udstiller
kunstneren Sten Elving. Mere information følger, men kryds allerede nu i kalenderen ud for
den 13. august, hvor vi holder fernisering.
September kommer vi tilbage til i næste nyhedsbrev, og så er vi i fuldt sving med at
arrangere den årlige bustur ud i landet til kunst og andre oplevelser i nye områder. Glæd
jer, der er gode ting i vores pakke. Kryds i kalenderen ud for den 10. oktober, hvor vi
planlægger en heldagstur. Nærmere følger også her.
Den nye bestyrelse ser således ud: Formand Mette Aabrink, Næstformand Søren
Dankelev, Kasserer Nina Thamsen, Sekretær Finn Rasmussen, Margot Senderovitz, Lise
Højstrup, Ann Svensson, Barbara Søborg og Leif Søborg.
Vi glæder os til at give jer en masse inspirerende oplevelser og håber på jeres fortsatte
opbakning og deltagelse. HUSK at I har mulighed for at få nyhedsbrevet elektronisk. I kan
altid maile til Nina Thamsen om det på e-mail: nina.thamsen@skolekom.dk
På bestyrelsens vegne med kærlig hilsen og på gensyn Mette Aabrink

