Nyt 109 Kunstforeningen Rasmus Odense 3. kvartal 2020

Kære medlem (mer),
Først og fremmest en stor tak for jeres opbakning og forståelse i denne svære tid. Vi er glade for at
I har tage velvilligt imod vores forslag om en skriftlig generalforsamling.
Nu mener vi, at tiden er inde til at udlodde de indkøbte kunstværker.
Udlodningen vil i år ske på følgende måde:
Alle opfordres til at aflevere fuldmagt med deres
prioriteringer, ellers er det som vedtægterne foreskriver
bestyrelsen der vælger:
Vi har i år 79 værker + 2 ekstra.
I kan få et overblik over værkerne på galleriets
hjemmeside: https://gallerierasmus.dk/odense/kunstforening-odense/indkobtevaerker-kf-odense
Kunstværkerne kan ses i galleriet fra den 5. maj.
Udtrækningen vil foregå som på de normale
generalforsamlinger. De glade vindere vil modtage
meddelelser om deres gevinst og afhente i galleriet.
Du prioriterer således:
Du har modtaget prioriteringsliste i form af en
fuldmagt, som du denne gang skal give til
bestyrelsen.
Det kan være vanskeligt at lave en beskrivelse
som tekst der er til at forstå, så derfor har vi
lavet et eksempel.
Under det gule mærke med ”min prioritet” er
vist 1. – 2. osv. prioritet. Til højre skal du finde
nummeret på det kunstværk du ønsker som din
1. og 2. osv. prioritet. Et kunstværk kan bestå af
flere værker (4 a+b), men du skal kun angive
nummeret på værket. Vil du gerne have værk.
Nr. 4 a+b, så skal du altså kun skrive 4 som en
prioritet.
Hvis du ikke kan finde den, så kan du hente den til udprintning - eller hvis du gerne vil have et
regneark, så er det også muligt.
Her kan du hente listen til udprintning.
Her kan du hente et regneark. Der er muligvis en gul bjælke foroven i Excel, hvor du skal trykke på
”aktiver” for at du kan skrive i arket.

Prioriteringslisten skal afleveres til fuldmagt@kfrasmusodense.dk. Dem der tidligere har afleveret
en prioriteringsliste har mulighed for at sende en ny
prioriteringsliste ellers vil den tidligere fremsendte
være gældende.
Fuldmagterne skal være bestyrelsen i hænde senest
den 17. juni.
Udlodningen vil ske den 19 juni kl. 16.00 i galleriet.
Tilstede vil være bestyrelsen samt nogle
observatører, så vi max er 10 personer som pt. er
tilladt.
Kunstforeningen har tradition for at udlodde
fremmødegevinster. I år er det ingen undtagelse.
Medlemmer der ikke modtager gevinst, som
beskrevet i vedtægterne, vil deltage i lodtrækningen.
Alle er velkommen til at mødes i Ny Vestergade til et glas vin fra kl. 16. Vi tager naturligvis alle
behørigt hensyn til afstand og andre nødvendige forholdsregler.
Galleriets chefkok O´Brian er klar ved grillen og der kan købes grillpølser med brød til en
fordelagtig pris. En pølse med brød til 30 kr. 2 pølser med brød til 50 kr., så længe lager haves.

Ferniseringer

Kunstforeningens hjemmeside
https://www.gallerie-rasmus.dk/odense/kunstforeningen-rasmus-odense
Hold øje lmed vores hjemmeside. Her vil du løbende kunne finde de nyeste informationer.
Vi har også en Facebookside, hvor du kan følge begivenhederne i Kunstforeningen
https://www.facebook.com/search/top/?q=kunstforeningen%20rasmus%odense
Galleri Rasmus afholder mange forskellige arrangementer, bl.a ferniseringer og efterferniseringer.
Vil du være opdateret, så skal du give galleriet din mailadresse. Se tilmelding på denne side:
https://www.gallerie-rasmus

Foreningsgoder
Rabat ved kunstkøb i Gallerie Rasmus
Der skal for god ordens skyld erindres om, at kunstforeningens medlemmer kan få 10% rabat ved
køb af kunstværker til priser over 2.500,- kr.
Rabat ved leje af sommerhus i Skagen

Elsemarie og Peter Rasmus tilbyder medlemsrabat ved leje af spændende bolig i Skagen. Se mere
herom på galleriets hjemmeside.
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