Grenen Kunstforening
i samarbejde med Gallerie Rasmus og Grenen Kunstmuseum

N Y H E D S B R E V
nr. 7, fredag den 15. april 2015

Referat: Generalforsamling og bortlodning
Lørdag d. 28. marts 2015 - kl. 15.00, Grenen Kunstmuseum
Alfred Hansen blev valgt som dirigent på den velbesøgte
generalforsamling.
Formand Jan Nielsen omtalte i bestyrelsens beretning
foreningens rejseaktivitet til Sverige, Barcelona og
Silkeborg. Desuden omtalte han de arrangementer
foreningen i årets løb havde været vært for og
fremhævede her julearrangementet sidst i november,
fordi det havde så stor værdi, at det er værd at
gentage.
Foreningen har indgået et samarbejde om Skagen Musikog Teaterforening. Foreningen sluttede 2014 med 49
medlemmer, men der er allerede kommet flere til. Endelig omtalte han, at der var 9
kunstværker at trække lod imellem, og at lodtrækningen vil ske ved hjælp af et nyt system.
Formanden sluttede med at fortælle, at bestyrelsen havde besluttet at indskrænke egne
aktiviteter til 4 pr. år.
Beretningen blev taget til efterretning.
Formanden fremlagde på kassererens vegne regnskabet, der ved årets udgang viste en formue på
godt 19.000 kr. til arrangementer og godt 7.000 til køb af kunst i 2015. Regnskabet blev
godkendt.
Kontingentet er uændret i 2015.
Formanden gennemgik det nye system til lodtræning. Systemet blev godkendt.
Følgende blev valg som nye medlemmer af bestyrelsen:
Leif R. Andersen, Niels Erik Pedersen og Gitte Brøbecher.
Ole Justesen blev valgt som suppleant og Marianne Helbo som revisorsuppleant.

Orientering om fremtidige aktiviteter
Else Marie Andersen kom med bud på fremdige aktiviteter og nævnte, at foreningen vil
arrangere besøg på Skagen Museum lørdag den 13.juni. Hun omtalte desuden turen til Berlin den
4. – 8. oktober og opfordrede i den forbindelse medlemmerne til at melde sig til hurtigst muligt,
fordi deltagerantallet er begrænset af buskapaciteten.
Turen arrangeres i samarbejde med Skagen Musik- og Teaterforening. Endelig fortalte hun, at
julearrangementet er fastsat til den 21. november, og at der allerede arbejdes på en bustur til
Budapest/Wien i 2016. Det sidste også i samarbejde med Skagen Musik- og Teaterforening.
Rasmus fortalte efterfølgende om planerne for ferniseringerne i Skagen i løbet af 2015.
Bortlodningen af kunstværkerne forløb forbilledligt med det nye system.
Der var intet under eventuelt.

Samarbejde med Skagen Musik- og teaterforening
Ny medlemsfordel: Vi har indgået et samarbejde, hvor vi laver fælles arrangementer. Det vil
betyde billigere priser på bus og hotel. Vi tilbyder hinandens arrangementer og finder sammen
om fælles arrangementer, så du kan nu som medlem af Grenen Kunstforening komme til
arrangementer i Skagen Musik- og teaterforening til deres medlemspriser.

Lørdag den 13. juni kl. 11:00

Det ny Skagen Museum + kunstnerbesøg

Lørdag formiddag skal vi opleve det nye Skagen Museum og vi får en grundig præsentation af de
nye lokaler af Ulla Becker. Entré: 90 kr. (gratis for medlemmer af Skagens Museum).
12:30 spiser vi frokost på cafeen ved Bamsemuseet (2 stk. smørrebrød for 60 kr. + drikkevarer).
Kl 14.30 besøg hos kunstneren Ulla Becker (http://www.ullabecker.dk) for dem der har lyst.
Vi slutter af på Cafeen igen, med kaffe og kage (60 kr.)
Tilmelding inden 8. Juni til Else-Marie Andersen, elsemarieandersen@mail.tele.dk /tlf. 40276735

Søndag den 4. til torsdag den 8.oktober (tidspunkt følger)

Kunsttur til Berlin

Som opfølgning på sidste års tur til Sverige og Barcelona, går dette års kunsttur til Berlin, som er
et rent slaraffenland, når det gælder både kunst og kultur. Du får ikke detaljer om turen endnu,
men sæt kryds i kalenderen. Vi prøver at ramme en samlet pris pr. deltager på cirka 5.000 kr.
Turen arrangeres i samarbejde med Skagen Museums Venner og Skagen Musik- og teaterforening.

Grenen Kunstforening er også på Facebook.
Idéer til arrangementer og andet i foreningen er velkomne!
Adressen er: https://www.facebook.com/grenenkunstforening
Anbefal siden til dine venner og relationer på sociale medier!
Med venlig hilsen – og på bestyrelsens vegne
Jan Nielsen
Formand
grenenkunstforening@gmail.com eller tlf. 20 66 02 14

