Kære medlemmer
Så er vi tilbage med information, efter et langt forår præget af Corona og en masse
restriktioner omkring det. Vi håber, at I alle og jeres familier er kommet igennem denne
mærkelige tid på bedste vis.
Bestyrelsen har til stadighed arbejdet og haft
kontakt, men alle har jo stået i en situation,
som skulle håndteres, mens det udviklede sig.
Vi håber, at det værste er overstået, og glæder
os til at se jer igen, på de konditioner, som vi
får udmeldt fra Brøndby Kommune.
Vi ser vist alle frem til, at tingene bliver normale
– eller næsten normale.
Vores første arrangement bliver fernisering på
Kilden den 4. august, kl. 16.00 (Bemærk det
ændrede tidspunkt). Kunstneren er Naja
Duarte. Vi har booket både teatersal og foyer,
så vi har god plads. Vi må kun servere i
engangsservice og indpakkede snacks,
chokolade og sådan.
Næste gang bliver onsdag den 2. september, kl. 17.30, hvor vi holder fernisering af
kunstneren Anne Gyrite Schütt.
Vi er i gang med at planlægge en Galleritur på Frederiksberg, med spisning i en af De
Små Haver. Frokosten bliver egenbetaling. Turen bliver også under hensyn til Corona
sådan, at vi laver max. 4 hold af 10 personer, som går rundt i følge med et
bestyrelsesmedlem, og så samles alle til sidst i De Små Haver. Så reserver lørdag den 11.
september fra kl. 10.
Vores Generalforsamling afvikles den 25. september, kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 18.00,
men der bliver ikke spisning i år. Stolene vil blive sat op i biografopstilling med passende
afstand. Der vil mellem kl. 18. og 19 være mulighed for at bese gevinsterne, i en styret
form, så vi passer på hinanden.
På Kulturnatten den 2. oktober vil vi bidrage med en udstilling i Brønden af malerholdets
værker over emnet ”Når lyset bryder frem”. Nærmere program følger.

Julegave til medlemmerne:
Den 20. november, kl. 14-16 i Salen på Kilden fortæller kunsthistorikeren
Tom Jørgensen om 10 udødelige kunstnere.

Dagsorden for generalforsamlingen den 25. september 2020, kl. 19.00 på
Kilden.
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 er uændret

5.

Indkomne forslag

6.

Valg af bestyrelse. På valg er Nina Thamsen, Ann Svensson og
Max Torbensen. 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 – videregivelse af vandreskulpturen

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.

Tirsdag d. 4. august, kl. 16.00

Kilden

Fernisering af Naja Duarte

Onsdag d. 2. september, kl. 17.30

Kilden

Fernisering af Anne Gyrite Schütt

Fredag d. 11. september, kl. 10.00

Frederiksberg

Galleritur

Fredag d. 25. september, kl. 19.00

Kilden

Generalforsamling

Fredag d. 2. oktober, fra kl. 17.00

Brønden

Fernisering malerholdet

Onsdag d. 4. november, kl. 17.30

Kilden

Fernisering Mads Th. Haugsted

Fredag d. 20. november, kl. 14.00

Kilden

Foredrag Tom Jørgensen

Søndag d. 6. december, kl. 13.00

Kilden

Julematiné

