
 

Kære medlemmer af Brøndby Kunstforening 

 

Indkaldelse til Brøndby Kunstforenings ordinære generalforsamling 

Tid og sted: Fredag den 7. april 2017, kl. 19:00 i Kulturhuset Kilden. 

Salen vil vanen tro være åben fra kl. 18 således, at der er mulighed for at hygge sig 

med verdens bedste mad og drikke, nemlig jeres egne medbragte delikatesser. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning v. formanden 

3. Regnskab v. kassereren 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Følgende årlige stigning 

foreslås: 

  Alm. medlemskab fra 260 til 280 kr. 

Pensionister og unge under 26 år fra 180 til 200 kr. 

Familie fra 350 til 390 kr. 

Firmaer uændret 1.000 kr.  

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse. Lise Højstrup har ønsket at udtræde af bestyrelsen. 

                   På valg er Mette Aabrink, Finn Rasmussen, Søren Dankelev, Margot 

Senderovitz. 

 Alle er villige til genvalg 

7. Valg af 2 suppleanter. På valg er Barbara og Leif Søborg Jensen 

Begge er villige til genvalg 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

 På valg er Rigmor Møller, Poul Vinther og suppleant Lilian Helbo 

 Alle er villige til genvalg 

9. Eventuelt 

10. Bortlodning af indkøbt kunst, kunsthåndværk og design 

Hvis man ikke selv har mulighed for at være til stede, kan der udstedes en fuldmagt til 

et andet medlem, som er til stede i salen.  



Vi minder om, at der er søndagsmatiné og fernisering af biennalen den 2. april 2017, kl. 

13 – 16.00. Biennalen er jo foreningens medlemmers værker, der udstilles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underholdningen er med orkestret World On A String.  Kaffe og lagkage købes til 

rimelige priser. 

 

 

Næste udstilling er i juni, hvor vi udstiller 

værker af afrikanske kunstnere i 

samarbejde med Galleri My Trunk i 

Aarhus 

 

Dato for fernisering følger.  

 

 

Andre vigtige datoer: 

Efterårets bustur forventes at blive lørdag den 26. august 2017 

Brøndby Kulturnat fredag den 6. oktober 2017 

Jubilæumsreception tirsdag den 24. oktober 2017 fra kl. 17 – 19. 

Vi håber, at I nyder det dejlige forårsvejr.  

Kærlig hilsen og på gensyn til kommende arrangementer 

Bestyrelsen 


