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Kære medlemmer                                                                 

Brøndby Kunstforening indkalder hermed til generalforsamling fredag den 18. juni 2021, 

kl 19.00 på Kilden. 

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 som følger: 

Personligt 300 kr. 

Familie 450 kr.  

Unge under 25 år 200 kr. 

Pensionister 250 kr. 

Nye medlemmer 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. Søren Dankelev 
modtager ikke genvalg. De øvrige fire modtager genvalg. 

7.                Valg af 2 suppleanter. På valg er Barbara og Leif Søborg Jensen, Leif og 
Barbara ønsker ikke genvalg 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  På valg er Rigmor Møller og Poul 
Vinther suppleant Jonna Dyhl. Poul Vinther ønsker ikke genvalg. De øvrige 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.  

Mellem kl. 18 og 19 er der mulighed for at besigtige gevinsterne i bevægerum 1.  

Vi håber at kunne nå at udarbejde og udsende en fotoliste med gevinsterne i stil med 

sidste år. 



Vi må desværre ikke spise sammen, men vi sørger for en forfriskning, som udleveres ved 

indgang til salen, hvor vi også skal tjekke jeres Corona-pas/test. 

Som reglerne er nu, skal man bære maske, indtil man har bænket sig i teatersalen.  

 

Søndagsmatiné den 20. juni 2021, kl. 13.00. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Kunstneren Charlotte Bøgh Aagaard kommer til stede og præsenterer sit kunstneriske 

virke. Musikken leveres af jazzorkestret Ayi Solomon og hans band. 

Også her gælder samme regler om Corona-pas/test og maske, når man ikke sidder ned.  

Vi sørger til denne matiné for noget forfriskende til ganen, da lagkagesalg osv. ikke er 

tilladt i år.  

Fernisering igen den 4. august 2021, kl. 17.30 på Kilden, kunstneren Susan Otvig Busch 

udstiller, og hendes gallerist kommer og fortæller om kunstneren. 

Fernisering den 1. september 2021, kl. 17.30 med akvareludstillingen Højvande, 

udarbejdet af 6 kunstnere. 

I oktober udstiller maleholdet i Brønden som led i Kulturnatten. Fernisering den 1. 

oktober 2021, kl. 17.00. Vi arbejder på, at arrangere et foredrag senere på måneden, da vi 

ikke har udstilling på Kilden i oktober. 

Opera i Hedeland. 

16 har tilmeldt sig arrangementet. Der vil blive sendt særskilt besked om mødetid m.m. 

inden for de næste 14 dage.  

Vi kan oplyse, at flere deltagere på maleholdet udstiller i Sognegården i Brøndbyøster og 

i Rødovre Centrum. Så kig forbi, hvis I er i området.  

Åh, hvor vi glæder os til at se jer igen! 

Kærligste hilsener Bestyrelsen 


