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Har du fået dette på e-mail?
så har vi din e-mail – Hvis ikke så vil vi gerne have din email adresse snarest mulig!

Generalforsamling den 19. september kl. 19.
Vær med til at evaluere året og giv input til fremtidige
aktiviteter! - Der indkaldes til den årlige generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne.
Se næste side i medlemsbrevet.
Kongegaarden er lukket i august måned, da
restaureringen endnu ikke er tilendebragt.
Mogens Balle, usigneret

Efter planen udstiller Isensteinsamlingen i september i
Kongegaarden - se og hør nærmere i den lokale presse.
Oktober bringer kunstforeningens udstilling ”Rødder”
med Danske Kunsthåndværkere & Designere,
repræsentanter fra Sjællandsgruppen: Charlotte
Nielsen, Gerda Østergaard, Inger Heebøll, Karin Saur,
Lene Hansen, Lillian Binderup Jensen, Lis Bigas, Lisbet
Agerlund Giambona, Nelly Gaskin, NIels Huang, Tine
Secher, Ulla Vedel og Vibeke Jepmond Buciek, alle
keramikere - Helle Hviid-Nielsen og Lotte Dalgaard, Lis
Lindkvist, alle vævere - Anni Fiil, papirkunstner - Claire
Maria Lehmann, keramisk designer - Gitte Svarre
Jensen, keramik og design - Hanne Lange Houlberg,
tekstildesigner og fotograf - Jesper Ranum,
produktdesigner - Jytte Mørch, glasformgiver og
grafiker - Torben Jørgensen, glaskunstner - Ditte Hvas,
glasformgiver - Karen Brinck, skulptør - Klaus Titze,
fletkunstner.
Fernisering lørdag den 7. oktober kl. 13
November er det igen kunsthåndværkere, gruppen
ATRIUM, med 14 medlemmer og et tema, hvor
plantekrukken udfordres. Det er Anja Bache, Mette
Marie Ørsted, Vibeke J: Buciek, Pia Baastrup, Lise Seier
Petersen, Ann Linnemann, Vibeke Borresen Krog, Lis
Biggas, Inger Heebøl, Helle Rittig, Tine Secher, AneKatrine von Bülow.
Der vil på de 2 udstillinger være muligheder for at finde
gode gaver.

Medlemsgaven for jubilæumsåret 2016 (sæson 2016/17)
Det er ved at være sidste frist for afhentning af
medlemsgaven for indeværende sæson. Der er stadig
rigtig mange valgmuligheder blandt flere tidligere
medlemsgaver, hvoraf flere er unika. - Et par eksempler:

Jane Morten, Erindring

Medlemsgaven 2017 for den nye sæson 17/18 vil først
kunne hentes I løbet af okt.-nov. Vi påregner p.t. lørdag
den 28. okt. og søndag den 19. nov.
Nærmere vil tilgå med beretning, regnskab og referat
sammen med kontingentopkrævning for 2017/18 i
løbet af oktober.

Kender du en, som skal være medlem
i vores nye sæson 2017/18, så send en e-mail til
fmik@korsoerkunst.dk

Det kan være mange muligheder blandt familie,
venner og bekendte og måske din arbejdsplads
eller et sted, som måske mangler lidt spændende
kunst?
Giv os gerne kommentarer på Facebook!

Send din e-mail, hvis du får dette med alm. Post, så
kan vi spare penge?

Med venlig hilsen for bestyrelsen
Finn Mikkelsen, formand.

Finn Mikkelsen, formand – tlf. 21456336 - fmik@korsoerkunst.dk
Birger Bjerringfelt, kasserer – birgerlykke@live.dk

Se næste side!
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Så er der generalforsamling 2017 - datoen ændret i forhold til tidligere udsendelse
Tirsdag den 19. 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 igen uændret kontingent - for sæson 2017-18 er det:
- 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: Grete Dommerby, Aase Jepsen, Tove Madsen og Hanne Strand afgår efter tur.
Alle genopstiller.
Desuden er suppleant Lis Ragborg indtrådt og foreslås valg for 1 år.
- 1 revisor: John Dyrby Paulsen afgår efter tur og ønsker ikke at genopstille.
- 2 suppleanter

7.

Eventuelt

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 lettere traktement.
BEMÆRK: Opkrævning af næste sæsons kontingent (Sæson 2017/18) vil fremkomme særskilt e-mail eller med post
sammen med referat fra generalforsamlingen i starten af oktober, når kontingentet er vedtaget på generalforsamlingen.

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 2016 (sæson 2016/17), grafik og unika efter eget valg blandt mange mulige
tidligere medlemsgaver samt vores jubilæumsbog – Gaven skal være afhentet senest 22. oktober.

Kender du en person eller en virksomhed, som vil være medlem så fortæl det!

Finn Mikkelsen, formand – tlf. 21456336 - fmik@korsoerkunst.dk
Birger Bjerringfelt, kasserer – birgerlykke@live.dk

