Indkaldelse til Brøndby Kunstforenings ordinære generalforsamling
Tid og sted: onsdag den 25. april 2018, kl. 19:00 i Kulturhuset Kilden
Salen vil være åben fra kl. 18 således, at man kan 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. Bestyrelsen
foreslår, at kontingentet fortsætter uændret.

5.

Indkomne forslag

6.

Valg af bestyrelse. På valg er Nina Thamsen og Ann Svensson,
begge 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 deltager i generalforsamlingen.
Flere medlemmer har efterspurgt en ”opsamling” af datoer til at hænge på køleskabet, så
nu forsøger vi med denne service:

Søndag den 8. april
Onsdag den 11. april
Onsdag den 25. april
Onsdag den 2. maj
Torsdag den 3. maj
Onsdag den 6. juni
Onsdag den 1. august
Lørdag 1. september

Søndagsmatine
Foredrag på Arken
Generalforsamling
Foredrag på Arken
Fernisering
Fernisering
Fernisering
Den årlige tur

Kl. 13.00
kl. 17.15
Kl. 18.00
Kl. 17.15
Kl. 17.30
Kl. 17.30
Kl. 17.30
Hele dagen

Efter et par hårde vintermåneder går vi nu mod lysere og varmere tider.
Bestyrelsen glæder sig til at byde jer velkomne til forårets arrangementer.
8. april 2018 har vi søndagsmatiné og fernisering af malerholdets værker.
Dørene åbnes kl. 13 og vi har et spændende program til dagen. Først vil
redaktør for Folkebladet Heiner Lützen Ank åbne fernisering i foyeren.
Den musikalske underholdning er lidt af et scoop, idet vi får besøg af Daimi
og Louisiana Jazz Band, som spiller fra kl. 14.00 i Teatersalen.
Der kan købes kaffe/te, kage og kolde drikke i baren til rimelige priser.
Siden vil vi vise akvareller af Steen Vraasø i maj måned og i juni hænger vi
billeder/relieffer i metal af kunstneren Dan Rasmussen op i Kilden.
Arken – 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
Onsdag den 11. april kl. 17.30 – 18.30 - Mystik og magi i La Belle Époque
Onsdag den 2. maj kl. 17.30 – 18.30 - Da Mucha blev psykedelisk
Kærlig hilsen bestyrelsen

