
 

 

 

Kære medlemmer. 

Vi har fået sommer i Danmark, selvom kalenderen stadig står på forår. Og vi håber, at I 

nyder det skønne vejr.  

I april havde vi en dejlig søndagsmatine, med malerholdets udstilling i alt ca. 100 værker. 

Daimi og hendes jazz-trio stod for underholdningen og ca. 140 deltagere havde en 

superhyggelig søndag.  

En stor tak for jeres deltagelse i Generalforsamlingen, som blev aldeles velbesøgt med 

næsten 135 deltagere. Bestyrelsen blev genvalgt og har nu konstitueret sig, uden 

ændringer på posterne. Opgaverne fordeles således: 

Formand: Mette Aabrink 

Næstformand: Søren Dankelev 

Kasserer: Nina Thamsen 

Sekretær: Finn Rasmussen 

Bestyrelsesmedlem Ann Svensson  

Bestyrelsesmedlem: Margot Senderovitz 

Bestyrelsesmedlem: Max Torbensen 

Suppleanter: Leif og Barbara Søborg Jensen 

Revisorer: Poul Vinther og Rigmor Møller 

Revisorsuppleant: Lillian Helbo 

På Generalforsamlingen uddeles også Kunstforeningens vandreskulptur. I år gik den til 
Kirsten Lund. Tillykke endnu engang. 

En anden beslutning er, at vi fortsætter med et kontingent på 50 kr. for nye medlemmer i 
indmeldelsesåret. Herefter følger man de sædvanlige takster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Steen Vraasø pynter Kildens vægge i maj måned og de smukke akvareller tiltrak mange 
medlemmer og gæster udefra til ferniseringen. 

 

 

Den 6. juni kl. 17.30 
holder vi fernisering 
på Dan Rasmussens 
billeder/relieffer, som 
vil hænge på Kilden i 
juni og juli.  

 

 

Arken – 2 datoer i juni – tilmelding på 51 24 01 15 på sms eller mandage kl. 18.30 – 20 eller på 
brondbykunstforening@gmail.com 

Mød op et kvarter før – en repræsentant fra bestyrelsen står med fribilletter ved skranken til højre, 
når man kommer ind. 

Næste vigtige dato er 1. august, hvor vi holder fernisering af Elizabeth Berry kl 17.30 på 
Kilden.  

Efterårets tur er på tegnebrættet, vi skal formentlig til det sydvestlige Sjælland og gå på 
opdagelse i deres tilbud. Nærmere følger, men kryds allerede nu den 1. september og 
hele dagen af i kalenderen.  

Som vi har nævnt nogle gange, får vi besøg af Bente Scavenius den 7. oktober, kl. 
14.00. Bestyrelsen har drøftet arrangementet og besluttet følgende: 

Vores medlemmer deltager gratis, og det bliver med tilmelding, da vi regner med, at der er 
mange interesserede. Et medlem kan derudover købe 1 billet til 50 kr., hvis man vil invitere 
en med.  

For Familiemedlemsskab kan begge deltage gratis, men da det regnes som 1 
medlemskab, kan her kun tilkøbes en billet til 50 kr.  

Kærlig hilsen og god sommer fra 

Bestyrelsen 

6. juni kl. 17.30 Fernisering, Kilden Dan Rasmussen 

20. juni, kl. 1730 Foredrag på Arken J.F. Willumsens billedmani 

27. juni, kl. 17.30 Vandring ved Arken Kære Planet vandring 

1. august kl. 17.30 Fernisering, Kilden Elizabeth Berry 

1. september Tur, Sydvest Sjælland Heldagsarrangement 

4. september, kl. 17.30 Fernisering, Kilden Vibeke Winberg 

5. oktober kl. 17 – 22.00 
Kulturnat, Malerholdets 

lokaler 
Horsedammen 38 

7. oktober, kl. 14.00 Bente Scavenius, Kilden 
Kunst, der gennem tiderne 

har skabt debat 

1. august og 4. september 
Tilmelding og køb af 

billetter 
Bente Scavenius 


