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Medlemsbrev aug./sept. 2010

Til alle medlemmer.
Der indkaldes hermed til generalforsamling 2010
Mandag den 27. september kl. 19 i Kongegården, koncertsalen, Algade 25, Korsør.

Mødet indledes af kunstneren Jens Kantsø, som vil fortælle om livet som kunstner.
Efterfølgende ca. kl. 19.45 påregner vi, at selve generalforsamlingen starter.
Dagsorden efter vedtægterne: (se bagsiden)
1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år
og Regnskab for Korsør Kunstforenings Fond (”Kunstkassen”)

4. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår ændrede kontingentsatser for sæsonen 2010-2011:
Personlige medlemmer 300 kr.
Børn og skoleklasser 150 kr.
Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1600 kr.

5. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde ugedagen før)
6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter:
Der skal vælges 4 medlemmer af bestyrelsen: Finn Mikkelsen, Jens Sejr, Peders Skau og Helle Purup
afgår alle efter tur – Jens Sejr og Finn Mikkelsen er villige til genvalg.
Der skal vælges 1 revisor: John Dyrby Paulsen afgår efter tur og er villig til genvalg.
Der skal vælges 1 suppleant afgår efter tur.

7. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen vil der sædvanen tro være lodtrækning om grafiske blade og lignende. Der vil
være mulighed for at forsyne sig med ældre udstillingskataloger m.v.
Foreningen er vært ved et lettere traktement i Isenstein Galleriet.
Grafikmappen vil kunne beses med henblik på køb.
Rammer til årets plakat kan købes.
Bestyrelsen beder venligst om at de få medlemmer, der ikke har afhentet eller modtaget medlemsgaven for
sæson 2009-10 – Artmoney maleriet af Knud Steffen Nielsen - henvender sig snarest, da restoplaget vil blive
afsat til anden side.
På gensyn til en snak på generalforsamlingen om kunsten og kunstens resultater, muligheder og ideer i
Korsør og Slagelse Kommune.
Girokort med det nye kontingent
udsendes sammen med beretning, regnskab og referat efter generalforsamlingen.

Med venlig hilsen for bestyrelsen - Finn Mikkelsen, formand.
P.S. Hvis du vil have nyheder på e-mail fra foreningen så send besked til fmik@korsoerkunst.dk
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P.P.S.:
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Husk udstillingen i oktober ”Made in India” med malerier af Hellen Lassen – se

nærmere på hjemmesiden og i Korsør Posten – vi forventer åbning 3. oktober kl. 15 med
kunstneren.

