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Til Korsør Kunstforenings medlemmer 
 

Forhåbentlig fik mange set sommerens udstillinger, som  
er vel overstået med 913 besøgende i alt de 25 dage i 
Magasinet på Fæstningen  med de 7 bekendte 
vestsjællandske kunstnere. – Desuden på biblioteket juli 
måneds udpluk af små formater fra samlingen, mest 
grafiske tryk af stort set forskellige kendte kunstnere og 
et par tegninger af Jens Kantsø. 
 

Nyeste udstilling Malerier af Ib Orla-Jensen, 

som vises i Korsør Kulturhus, Marmorsalens balkon, fra 
den 15. august til den 15. september med fri entré og 
Åbent ma.-to. Kl. 10-19 og fr. kl. 10-14 lø.-sø. kun ved 
arrangementer i huset. 
Motiverne er landskaber bl.a. fra Bisserup egnen, hvor 
maleren, født i 1915, havde sommerhus i en lang 
årrække inden han boede fast i det med sin kone i 
nærheden af Brugsen fra 1977 til sin død i 1989. 
Malerierne er til salg.  
 

 
 

En uformel samtale om Ib Orla-Jensen og hans kunst 
med øvrige fremmødte samt bestyrelsen o.a. -  
tirsdag den 23. august kl. 16-18. og 
 lørdag den 10. sept. kl. 13-1). – 
 Der er overkommelige priser på malerierne. 

 
Troels Trier koncerten ”Fra Røde mor til grøn far” og 

udstillingen fra 18. september er beklageligt indtil 
videre udsat pga. sygdom/rekreation. Vi håber på en 
anden lejlighed. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HUSK Generalforsamlingen  

afholdes torsdag den 22. september – så sæt X i 
kalenderen og vær med debatten bl.a. om 
medlemsgaven!. 

Dagsorden efter vedtægterne (næste side) 

 
Medlemsgaven 2021 (sæson 2021-22) 

Kan stadig, afhentes efter nærmere aftale med 
formanden på tlf. 2145 6336. - De 10 litografier er 
udført af Majken á Grømma (1956-2016) - De ”blå” er 
53x36,5 cm i tværformat – De ”røde” er 52,5x37,7 cm i 
højformat, som hver for sig eller flere sammen er rigtig 
gode og meget dekorative.  

 
Har du et udstillings-ønske? 
med en kunstner, som du overvejer at købe af – måske 
synes bestyrelsen det er en god idé - så spørg os gerne. 
 

Kender du et sted, hvor der mangler en plakat? 
 for vores udstilling, så fortæl os det gerne. 
 

Varme hilsner fra bestyrelsen  
- Finn Mikkelsen. 
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Generalforsamling 2022 afholdes i Korsør Kulturhus, Skolegade 1, Korsør:                                            

 
Torsdag den 22. september kl. 19 – lokale 222 
 
 
 
 
 
Dagsorden efter vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent. 
 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
 

3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år og for Korsør Kunstforenings Fond ”Kunstkassen”. 
 

4. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år. 
Bestyrelsen foreslår igen uændret kontingent - for sæson 2022-23 er det: 
- Personlige medlemmer 330 kr. - Børn og skoleklasser 165 kr.  
- Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1600 kr. 

 

5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest ugedagen før (Alhøjvænget 31, Korsør eller e-mail)) 

 

6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer m.fl.: 
- 4 bestyrelsesmedlemmer: der er 3, som afgår efter tur: Finn Mikkelsen, Jens Sejr, Birger Lykke    
   (Bjerringfelt),  
   Alle er villige til genvalg. – (Det bemærkes, at der kan vælges indtil 8 medlemmer af bestyrelsen – pt. er  
   der 6 medlemmer) 
- 1 revisor: Claus Jørgensen, afgår efter tur. 
- 2 suppleanter: Steen Friis Olsen og Bent Robert Hansen, afgår efter tur. 

 

7. Eventuelt 
 

NB!: Foreningens vedtægter kan ses på hjemmesiden. 
 
Mød frem og fortæl bestyrelsen, hvilke aktiviteter du gerne vil have i foreningen! 
 

Efter generalforsamlingen vil der sædvanen tro være lodtrækning om plakater, grafiske blade og lignende. 
- Foreningen er vært ved et let traktement. 

 

 
BEMÆRK: Opkrævning af næste sæsons kontingent (Sæson 2022/23) vil fremkomme i særskilt e-mail eller med post 

snarest mulig sammen med referat fra generalforsamlingen m.m. senest i starten af oktober, når kontingentet er 
vedtaget på generalforsamlingen. 
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