
 
 
 
 
 

Kære medlemmer af Brøndby Kunstforening. 
 

 
Vi går foråret i møde og det er en skøn årstid. I Brøndby Kunstforening betyder det også 
masser af aktivitet og samvær. I april måned har vi flere af de traditionelle ting på tapetet, 
så der er nok at glæde sig til. 
 
Foreningens dygtige malerhold, som øver sig flittigt på 
Nørregårdsskolen mandag og torsdag, vil igen i år 
overraske os med deres alsidighed og dygtighed. Vi har 
mange som maler med høj kvalitet og de bruger mange 
timer på de enkelte værker, også fordi de glæder sig til at 
vise jer, hvad de kan.  

 
 
 
 
 
 
 
Vi holder fernisering på en tirsdag denne gang, nemlig den 
5. april 2016 kl. 17.30 i Kilden. 
 

 
Næste aktivitet er Kunstforeningens generalforsamling den 15. april 2016, hvor vi mødes 
kl. 18.00 til spisning af de medbragte herligheder. Generalforsamlingen starter kl. 19.00. 
Indkaldelsen vedhæftes. Vi har samlet en række gode ting ind, som udloddes efter selve 
generalforsamlingen. Husk at du har mulighed for at give fuldmagt til en, der deltager, hvis 
du ikke kan komme. 
 

I maj har vi et andet traditionelt 
arrangement, nemlig vores søndagsmatiné, 
som afvikles den 8. maj 2016, kl. 13 – 16. 
Ved matinéen har vi samtidig fernisering af 
kunstneren Kjeld Ulrich. Ved matinéen skal 
vi underholdes af guitaristen Kaare Norge. 
Så kryds i kalenderen også der. 
 

 
Vi glæder os til at se jer til de forskellige arrangementer.  
 
HUSK at I har mulighed for at få nyhedsbrevet elektronisk. I kan altid maile om det på e-
mail: brondbykunstforening@gmail.com   
Vores telefon: 51 24 01 15 er åben hver mandag aften kl. 18.30 – 20.00. Man kan altid 
sende en sms, som besvares i løbet af en dag eller to.  
Se på vores hjemmeside om de kommende aktiviteter: brøndbykunstforening.dk  
 

Kærlig hilsen fra bestyrelsen 
 
Mette Aabrink 



 

 

 

Indkaldelse til Brøndby Kunstforenings 
ordinære generalforsamling 

  
Tid og sted: Fredag den 15. april 2016 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 
 
5. Indkomne forslag 
 
6. Valg af bestyrelse. På valg er Lise Højstrup, Nina Thamsen, Ann 

Svensson 
 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 
 


