
 

 

29. marts 2022 

 

Kære medlemmer. 

Foråret har holdt sit indtog og vi går mod lysere tider. I Brøndby Kunstforening samler vi 

på gode oplevelser og samvær omkring kunsten. Og bestyrelsen glæder sig til at se jer til 

de forskellige aktiviteter.  

Den 5. april holder vi fernisering på Kilden af Gitte Valentiner-

Branths værker. Kunstneren vil være til stede. 

Den 28. april er der Generalforsamling i teatersalen på Kilden. I 

år kan vi igen spise vores medbragte lækkerier (husk også 

tallerkener, glas, bestik og drikkevarer) og hygge sammen fra 

kl. 18.00 og til generalforsamlingen starter kl. 19.00. Vi afslutter 

aftenen med bortlodning af spændende kunst/design. Herunder 

vises indkaldelse/dagsorden, forslag til ændring af vedtægter, 

og gevinstliste. Årsregnskabet kommer som en ekstra fil. 

I år er der nogle forslag til ændringer omkring medlemskab og ændringer til foreningens 

love/vedtægter. Dette på baggrund af møde med Brøndby Kommune, som har 

gennemgået vores love og medlemskaber i forhold til gældende lovgivning. Dette 

indebærer nogle justeringer, som er beskrevet i indkaldelsen og dagsordenen i kursiv.  

Den 8. maj kl. 13.00 åbnes dørene til søndagsmatiné. Vi starter med fernisering af værker 

fra vores dygtige malerhold og underholdningen er helt i top, idet vi har fået Katrine Muff 

(kendt fra fællessang på DR) til at komme og synge sammen med os. Ved matinéen kan 

købes kaffe og kage, og div. drikkevarer. Medbring gerne kontanter. 

Vi fortsætter samarbejdet med Arken, fordi vi har konstateret, at der er vist større interesse 

for deres foredrag fra vores medlemmer. Så den 25. maj kl. 17.30 er der foredrag: Else 

Alfelts rejseskildringer. Tilmelding nødvendig, fx til en af de kommende ferniseringer, pr. 

mail brondbykunstforening@gmail.com eller på sms 51 24 01 15. Margot fra bestyrelsen 

vil møde jer i foyeren med entrébilletter fra kl. 17.00. 

Måske har I en veninde/ven, nabo eller et familiemedlem, som I har lyst til at tage med til 

Matinéen og invitere ind i vores fællesskab. Vi har jo stadig den ordning, at første års 

medlemskab kun koster 50 kr.  

Med mange kærlige hilsener fra jeres bestyrelse 

Mette, Max, Nina, Finn, Margot, Ann, Mie, Tina og Birthe 

 

Tirsdag d. 5. april kl. 17.30 Kilden 
Fernisering af Gitte Valentiner-Branths 

værker 

Torsdag d. 28. april kl. 18 eller 19 Kilden Generalforsamling 

Søndag d. 8. maj kl. 13 Kilden Søndagsmatiné 

Onsdag den 25. Maj, kl. 17.30 Arken 
Foredrag 

Else Ahlefelts rejseskildringer 

mailto:brondbykunstforening@gmail.com


 

 

Dagsorden til Generalforsamlingen torsdag den 28. april 

2022, kl 19.00 på Kilden (dog kl. 18.00 for dem der vil spise deres 

medbragte lækkerier) 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning. 

3. Regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

På baggrund af møde med Brøndby Kommune samt problemstillinger 

omkring registrering, foreslår bestyrelsen, at familiemedlemskab afskaffes. 

Dette begrundet i, at lovgivningen kræver personlige medlemskaber.    

De øvrige satser forbliver uændrede. Dog slettes firmamedlemskabet. 

5. Indkomne forslag. 

Vedtægtsændringer som følge af rådgivning fra Brøndby Kommune. Tilføjelser og 

ændringer fremgår i kursiv nedenfor.  

På dagsordenen til generalforsamlingen byttes nr. 9 og 10 om, således: 

9.  Eventuelt 

10. Bortlodning 

6. Valg af bestyrelse. På valg er Nina Thamsen, Ann Svensson og Max 

Torbensen. Nina og Max er villige til genvalg. Ann ønsker ikke genvalg. 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Birthe Larsson er villig til genvalg. Tina Torp 

ønsker ikke genvalg. 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne Jonna Dyhl og Rigmor Møller 

er villige til genvalg. Revisorsuppleant Laila Nesjan er villig til genvalg. 

8. Eventuelt. 

9. Bortlodning 

Det er vigtigt at så mange medlemmer som muligt giver fremmøde, så vi kan være 

beslutningsdygtige omkring forslag til vedtægts/lovændringer.  

 



 

 

LOVE (forslag til ændringer er i kursiv og fed skrift) 

1. Foreningens navn er BRØNDBY KUNSTFORENING 
 

2. Foreningens formål er at virke for fremme af interessen for kunst. Dette søger 
foreningen bl.a. realiseret ved at: 

 

a. Afholde udstillinger, foredrag, diskussioner, kurser, studiekredse og anden 

kulturel virksomhed. 

b. Indkøbe og bortlodde kunstværker til medlemmerne. 

c. Virke for kunstnerisk udsmykning af egnede offentlige lokaler og pladser i 

Brøndby kommune. 

 

3. Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål. 
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. 

 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem på et af følgende grundlag: 
 

 Et medlem der arbejder imod foreningen ved at sprede falske rygter i 

lokalsamfundet til skade foreningens image og samarbejdsforhold 

 Et medlem der mobber andre medlemmer eller skaber utryghed hos 

andre medlemmer 

 Et medlem der har misbrugt sin position til at opnå ydelser eller formue 

til egen vinding 

 Et medlem som har begået kriminelle handlinger i foreningsregi 

 Det ekskluderede medlem vil være betinget ekskluderet indtil 

næstkommende generalforsamling, hvor det ekskluderede medlem 

skriftligt kan forlange, at eksklusionen bliver prøvet. Hvis der ikke 

kommer en skriftlig anmodning om at få eksklusionen prøvet ved først 

kommende generalforsamling, vil eksklusionen blive betragtet som 

permanent. 

 
4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Til foreningens udstillinger og 

øvrige arrangementer gives adgang for medlemmernes husstande i det omfang, 

pladsforholdene tillader. Hvert medlemskab deltager med navn og adresse i den 

årlige lodtrækning om indkøbt kunst. Betingelse for at deltage i lodtrækningen er, at 

kontingentet er betalt for det kalenderår, hvori generalforsamlingen afholdes. 

 

5. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 5 medlemmer, valgt af 

generalforsamlingen. Valgperioden er for bestyrelsen 2 år. Hvert år afgår efter tur 3 

eller 4 af bestyrelsen samt begge bestyrelsessuppleanter. Formand og kasserer er 

ikke på valg samtidig. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. 

Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år. 

 

6. Foreningen tegnes af formanden og kasserer eller 3 af bestyrelsens medlemmer. 

 

 

 



 

 

 

7. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, indkaldes med 14 

dages varsel skriftligt. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april. 

Stemmeret har de medlemmer, der har betalt kontingent for det kalenderår, hvori 

generalforsamlingen afholdes. Dagsorden skal indeholde: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning. 

3. Regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelse. 

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

9. Eventuelt 

10. Bortlodning 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til 

bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til lovændringer skal 

udsendes til medlemmerne senest 2 dage før generalforsamlingen. Skriftlig 

afstemning foretages, såfremt ét medlem ønsker det. Generalforsamlingens 

afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal med undtagelse af ændringer i 

foreningens love, hvortil kræves fremmøde af mindst halvdelen af foreningens 

medlemmer, hvoraf mindst 3/4 skal stemme for ændringerne. Er 

generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men der i øvrigt er flertal for 

lovændringer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden en måned, med 

mindst 8 dages varsel. Vedtagelse kræver 2/3 af de fremmødte stemmer. 

8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller skriftlig 

begæring, underskrevet af mindst 25 medlemmer. 

 
9. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

 
10. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende 

generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Foreningens værdier skal i 

tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål 

eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af 

værdierne træffes af den opløsende generalforsamling eller tilfalder Brøndby 

Kommune til fordeling for foreninger med lignende formål. 

 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 24.10. 1967.  

Revideret på generalforsamlingerne d. 24.4. & 7.5. 1968.   
Revideret på generalforsamlingen 28. april 2022. 

 

 

 

 

 



Fuldmagt til Brøndby Kunstforenings generalforsamling den 28.04.2022 

Gevinster Prioritering Valgt 

1 Charlotte Bøgh Aagaard – Wings of fragments 2      

2 Susan Otvig Busch – Maori      

3 Indrammet plakat fra Sophienholm af Peter Brandes     

4 4 dækkeservietter i hør      

5 2 ølglas fra Holmegaard      

6 Lille kniv      

7 Alm. Kniv      

8 Karin Lykke Groth - ”Into the Light”  50 x 50 cm      

9 Steen Vraasø - Parti fra Henningsvær, Lofoten      

10 Vinprop Annette Ravn      

11 Fugl Tina Ferch Hansen      

12 Krukke Tina Ferch Hansen      

13 Maske Johan Thunell      

14 101 kunstnere bog       

15 Maleri fra Nina Eriksens samling      

16 Tryk af Bárður Jákupsson     

17 Keramik vundet i Glostrup Kunstforening     

18 Bente Scavenius – Personlige billeder – bog      

19 Susanne Pedersen – Trespassing      

20 Susanne Pedersen – A strange Day      

21 Kunstavisen     

22 Kunstavisen     

23 Kunstavisen     

24 Kunstavisen     

25 Årskort 1+1 til Arken     

26 Årskort 1+1 til Louisiana     

27 Årskort 1+1 til SMK     

28 Årskort til Sophienholms venner     

29 Kaj Flemming Nielsen – Snapshot      

30 Halskæde med vedhæng     

31 Halskæde med armbånd     

32 Foto af Alen Aligrudic     

33 Foto af Alen Aligrudic     

34 Disney billede     

35 Disney billede     

36 Afrikansk jadesten figur     

   

 

 
Undertegnede giver fuldmagt til ___________________________ til at vælge gevinst 
  
for mig ved generalforsamlingen 28.04.2022 i Brøndby Kunstforening 
 
                                                           
_____________________________________________ 


