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Medlemsbrev september 2015
Så er der generalforsamling
Torsdag den 24. september kl. 19 i Kongegaarden.
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 uændret kontingent for sæson 2015-16 – Personlige medlemmer 330 kr., børn
og skoleklasser 165 kr., Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1600 kr.
5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest ugedagen før)
6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer m.fl.:
4 bestyrelsesmedlemmer:Jette Fonseca, Inge Boye Jørgensen, Aase Jepsen og Tove Madsen afgår
efter tur.
1 revisor: John Dyrby Paulsen afgår efter tur
1 suppleant vakant 2. suppleant.
7. Eventuelt
Mød frem og fortæl bestyrelsen, hvilke aktiviteter du gerne vil have i foreningen!
Efter generalforsamlingen vil der sædvanen tro være lodtrækning om grafiske blade og lignende.
Foreningen er vært ved et lettere traktement i Isenstein Galleriet.
BEMÆRK: Opkrævning af næste sæsons kontingent (Sæson 2015/16) vil fremkomme sammen med
referat fra generalforsamlingen i starten af oktober, når kontingentet er vedtaget på generalforsamlingen.
Vivian Rose og Lars Abrahamsen udstiller deres værker i september fra 2. september – se vedlagte –
Vivian har tidligere boet i Kongegaarden og udstillet separat hos os.
Gudrun Pagter og Asger Kristensen er udstillere i oktober med fernisering den 2. oktober kl. 16 – se
vedlagte – Asger Kristensen har værksted i Nykøbing Sjælland.
E-mail? Hvis du modtager dette brev med post, så har vi ikke din e-mail eller også virker den ikke. – så
send en e-mail til fmik@korsoerkunst.dk
Følg os på Facebook – korsoerkunst - og brug vores hjemmeside www.korsoerkunst.dk
Vil du være med til at starte en kunstkøbscirkel? Se mere på vores hjemmeside.
Vil du købe kunst af en anerkendt kunstner? - så kontakt bestyrelsen, måske kan det resultere i et
udstillingsprojekt.
Sidste chance for at få medlemsgaven 2014/15 af Grete/Mogens Balle – gaven for den forløbne
sæson er efterhånden blevet hentet af de fleste og uddelt til vore virksomhedsmedlemmer. Gaven skal
være afhentet inden udgangen af september i år.
Kunstturen den 1. august til Fuglsang Kunstmuseum ”Egeekspeditioner” med kunstneren Ole Lejbach og
forfatteren Jens Blendstrup var fornøjelig og en rigtig fin udstilling. Besøget i forlængelse på den yderste
nordvestlige spids af Lolland gav et fantastisk indtryk af kunstneren Richardt Winther og hans
eremittilværelse med sin kunst. Der var 23 betalende deltagere inklusive 3 fra bestyrelsen. Det er
indtrykket, at alle var meget tilfredse, selvom vi var 2 timer forsinket i hjemkomsten.
Bestyrelsen modtager gerne ideer til andre mål for en kunsttur.

Med venlig hilsen for bestyrelsen – Finn Mikkelsen, formand – tlf. 58374061 – fmik@korsoerkunst.dk

