Kære alle
Indkaldelse til Brøndby Kunstforenings ordinære generalforsamling
Tid og sted: fredag den 12. april 2019, 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 forhøjes til:
Personligt fra 280 til 300 kr.
Familie fra 390 til 450 kr.
Unge under 25 år uændret 200 kr.
Pensionister fra 200 til 250 kr.
Nye medlemmer uændret 50 kr. det første år

5.

Indkomne forslag

6.

Valg af bestyrelse. På valg er Mette Aabrink, Søren Dankelev, Finn
Rasmussen, Max Torbensen og 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 deltager i generalforsamlingen.

I april er det medlemmernes værker, der skal pryde væggene på Kilden. Der er vedlagt
blanket med nærmere information til dem, der ønsker at være med.

I maj er der OutsiderKunst fra Randers,
bemærk venligst at tidspunktet for
fernisering er tirsdag den 30. april kl 15.00,
idet kunstnergruppen skal rejse tilbage
samme dag.

Andet:
Der er mulighed for at høre foredrag på
Arken onsdag den 10. april kl. 17.30 –
18.30. Patricia Piccinini i kunsthistorisk lys.
Tilmelding til dette arrangement nødvendig!
51 24 01 15 eller på
brondbykunstforening@gmail.com.
Kom i god tid og få billetten ved skranken til
højre.

Kontingent 2019
Indbetales på bankkonto: 1551 – 2145715 eller MobilePay: 93423. De der ikke har nået
det endnu har frist til 31. marts 2019. Kontingent skal være indbetalt for at kunne deltage i
Generalforsamlingen og den spændende udlodning af kunst.
Vi glæder os til at se jer igen til de forskellige arrangementer.
Med kærlig hilsen Bestyrelsen

Fredag d. 8. marts, kl. 17.30

Kilden

Fernisering Helle Borg Hansen

Søndag d. 7. april kl. 13.00

Kilden

Fernisering Biennale
Matiné med Baobab Sisters

Onsdag d. 10. april, kl. 17.30

Arken

Patricia Piccinini

Fredag d. 12. april, kl. 18.00

Kilden

Generalforsamling

Tirsdag den 30. april, kl. 15.00

Kilden

Fernisering OutsiderKunst

Tirsdag den 4. juni, 17.30

Kilden

Fernisering Simon Ganshorn

Onsdag den 31. juli, 16.30

Kilden

Fernisering Meik Brüsch

Lørdag den 17. august

Tur til Skåne

Nærmere følger

