Marts 2020

Kære medlemmer

Indkaldelse til Brøndby Kunstforenings ordinære generalforsamling
Tid og sted: fredag den 17. april 2020, 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 - og husk at
alt skal medbringes servietter, bestik, tallerkener, kopper og glas
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 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.

Desværre måtte Brøndby Kommune aflyse musicalen på Kilden, som
forebyggelse af smittespredning med corona-virus. Vi håber, at de
genoptager den på et tidspunkt, men indtil videre må vi altså undvære den
oplevelse.
Til gengæld havde vi en skøn dag i kunstnerkollektivet med Meik Brüsch i
spidsen og fin underholdning med cellisten Ida Riegels. Og efterfølgende en
hyggelig og velbesøgt fernisering med Majken á Grømma.
Næste arrangement er den 1. april, kl. 17.30 på
Kilden, hvor kunstforeningens dygtige malere
vil udstille vinterens arbejde. Vi glæder os til at
se, hvad de har fundet på i år. Take Four spiller
dejlig jazzmusik for os.

Søndagsmatiné den
3. maj, kl. 13.00, hvor
der er fernisering af
Susan Otvig Busch i
foyeren og kl. 14
koncert med Solomon
Band i teatersalen.
Varme og kolde drikke
samt kage kan købes.
Alle er velkomne!
Fri entré

I Juni udstiller vi værker fra foreningens samling og
fernisering er den 4. juni, kl. 17.30.
Kærlig hilsen bestyrelsen
Onsdag den 1. april kl. 17.30

Kilden

Fernisering af maleholdene

Fredag den 17. april,
Kl. 18 til spisning
Kl. 19.00 generalforsamling

Kilden

Generalforsamling

3. maj kl. 13.00

Kilden

Søndagsmatiné – fernisering af
Susan Otvig Busch – koncert af
Solomon Band

4. juni, kl. 17.30

Kilden

Fernisering af Samlingen

4. august, kl. 1730

Kilden

Fernisering af Naja Duarte

29. august, kl. 8.00

Bus

Tur til Fyn

