”Kunstforeningen af 1958”
Afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 18.30
Mødecenter Fyn (tidl. Skibhus 1748)
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C
Årets kunstner Gitte Degnemark vil være til stede og fortælle om sit kunstneriske virke.
Ordinær generalforsamling samt bortlodning af indkøbte værker:
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Formandens beretning v/Søren Doré Andersen
3.
Kassereren fremlægger revideret regnskab v/Laila Larsen
4.
Fastsættelse af kontingent for 2020
5.
Forslag fra medlemmer og bestyrelse
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.
Valg af revisor og revisorsuppleant
8.
Eventuelt
9.
Bortlodning af 42 indkøbte værker – hvoraf sidste 2 udloddes som fremmødegevinster
Forslag som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret
skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger inden generalforsamlings afholdelse, hvilket vil sige d. 19. februar
2019.
Vedr. pkt.6 og 7: Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant
Anni Laursen
På valg – modtager genvalg
Charlotte Bjørn Larsen
På valg – modtager genvalg
Randi Weeks
På valg – modtager genvalg
Dorte Rasmussen udtræder af bestyrelsen på grund af flytning.
Bestyrelsen indstiller Anni Laursen, Randi Weeks og Charlotte Bjørn Larsen til genvalg og Charlotte H.
Haugaard til den ledige bestyrelsespost.
Laila Larsen, Søren Doré Andersen og Krista Svane Lund er ikke på valg.
Der skal derudover vælges revisor og revisorsuppleant.
Jf. vedtægterne sker bortlodningen af indkøbte kunstværker på generalforsamlingen. Kan et medlem ikke
være til stede, kan man sende en prioriteret liste med fuldmagt til bestyrelsen eller lade sig repræsentere
ved stedfortræder, ligeledes med fuldmagt.
Prioriteringsliste/fuldmagt (uden stedfortræder) skal sendes til foreningens kasserer og skal være hende i
hænde senest søndag d. 10. marts 2019.
Kasserer:

Laila Larsen
Reventlowsvej 32
5000 Odense C
lailalarsen@outlook.dk

Årets værker er noteret i prioriteringslisten. De indkøbte værker kan ses på forenings hjemmeside
www.gallerie-rasmus.dk.
De indkøbte værker vil være udstillet i Galleri Rasmus i perioden 26. februar – 11. marts 2019.
Tirsdag d. 12. marts vil de indkøbte værker kunne ses fra kl. 17.00 i Mødecenter Fyn.
Før generalforsamling og bortlodning vil der være mulighed for køb af kunstværker (litografier og
raderinger) – HUSK KONTANTER.
Årsudgivelsen for 2019 er lavet af Gitte Degnemark – se de fire værker på foreningens hjemmeside.
I forbindelse med generalforsamlingen kan du/i få udleveret årstrykket mod fremvisning af kvittering for
indbetalt kontingent. Det er igen i år muligt at indbetale kontingent før generalforsamlingen (kontant eller
mobile pay).
Årsudgivelsen udleveres også hos Gallerie Rasmus.

Kontingent
Kontingent for 2019 - 400 kr. pr. medlemskab – kan indbetales til:
Danske Bank Reg.nr. 1551 konto: 9290006438
Mobile Pay 29 25 74 93

Loddeliste
Årets loddeliste skal downloades fra vores hjemmeside:
www.gallerie-rasmus.dk/odense/kunstforening-af-1958
Med venlig hilsen
KUNSTFORENINGEN AF 1958
p.b.v. Søren Doré Andersen

