Tur til Bjørn Wiinblads hus fredag den 5. april 2019
Vi mødtes ved Bjørn Wiinblads Værksted, Højskolevej 5, 2800 Kgs. Lyngby
kl. 15.00. I alt 20 medlemmer af kunstforeningen deltog.

April-Maj 2019

HVIDOVRE
KUNSTFORENING

Vort medlem Jørgen Roslund fremviste og fortalte apændende om
sine fabeldyr og malerier ved mødet den 25. februar.

Har du erhvervet noget kunst du er ved at være træt af?
Har du noget kunst, som du er træt af eller som bare står i kælderen, kan du tage
det med til vores medlemsmøder for fremtiden. Så kan det være at en anden syntes om det ,og som gerne vil bytte med dig.
Hvis du vil fortælle andre hvad du har inden møderne, må du meget gerne tage et
billede af det og sende det til Susanne Baumann. Min mailadresse står på 1. side i
bladet. Så vil jeg sætte det i førstkommende blad.

Trykt på ABC Lyskopi og Repro
Markleddet 21A. 2650 Hvidovre
Oplag 50 eksemplarer

Ansvarshavende redaktør—Susanne Baumann
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Kunstner Anne Lise Gøthche

2019

BESTYRELSEN:

Formand:
Anne Lise Gøthche

Telefonnr.:

E-mail:

20324495 annelisegoethche@hvidovrenettet.dk

Næstformand:

Hanne D. Walther
Kasserer:
Eva Bertelsen

Bestyrelsesmedlem:
Jonna Finderup

Medlemsmøde, Generalforsamling

Anne Lise Gøthche udstiller

40899472 waltherhanne@gmail.com

Opsætn. 26.4—nedtagn. 20.5
36775445/
evalbertelsen@live.dk
40102678

Bestyrelsesmedlem:
Annelise Reinholm

30. april

23615720 a.reinholm@hotmail.com

28. august

Medlemsmøde, med kunstner
Alice Snerle Lassen +
Poul Sverrild fortæller om kunst i Hvidovre

60670201/
jonric33@gmail.com
36490201

Bestyrelsesmedlem:

Hanne Sarup

29907986 hannejuhlsarup@live.dk

29. oktober

Bestyrelsesmedlem:
Susanne Baumann

Medlemsmøde med kunstner
Sanne Rasmussen

30301221 zonaltherapi@yahoo.dk

4. december

Medlemsmøde, medl. egen udstilling

Suppleant:
Personoplysninger og datasikkerhed.

Revisorer:
Lise Rask

lise-rask@mail.dk

Elin Palm

Også i foreningerne er det nødvendigt at have en politik, der beskytter medlemmerne
mod tyveri af personoplysninger.
På vores hjemmeside har vi lagt den fulde og ret omfattende politik for området.
(Fylder en A-4 side.)

Revisor suppleant:
Carsten Bender

Medlemmer med e-mail har fået tilsendt den fulde ordlyd.
Essensen får I her i bladet:
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Ordinær Generalforsamling i HVIDOVRE KUNSTFORENING
Tirsdag den 30. april 2019 kl. 18.45 i Bibliotekscafeen

Kunstner

Dagsorden:

Anne Lise Gøthche

1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2018 til godkendelse
5. Forslag til budget for 2020 til vedtagelse
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
På valg er: Susanne Baumann, Hanne Walther, Hanne Sarup
og Anne-Lise Reinholm – alle for 2 år
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år
9. Valg af 1 revisor for 2 år – Elin Palm er på valg
10. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
11. Fastsættelse af kontingent for 2020 - Bestyrelsen foreslår et
kontingent på kr. 300,- for et enkelt medlemskab og kr. 450,for ægtefæller/samboende par
12. Eventuelt

I slutningen af 1997 sluttede en lang erhvervskarriere, og drømmen om at
kunne male på fuld tid blev realiseret. Min interesse for maleriet startede i
1996 på et 2 ugers ophold på Langelands Kunsthøjskole. Da opholdet sluttede, var jeg overbevist om, at maleriet var det, jeg skulle prioritere højt i
fremtiden.

Når jeg starter på et nyt maleri, er intet bestemt på forhånd, men jeg lader
farver, former og fantasi råde, og somme tider er det lærredet, der viser
vejen. Oplevelser i dagligdagen, drømme og fantasier giver motiver til billederne, og man fornemmer fragmenter af den surrealistiske udtryksform.
Malerierne er overvejende olie eller akryl på lærred.

Medlemsmøder i Bibliotekscafeen.
Alle Møder starter kl. 18:45
Husk at I kan besøge Hvidovre Kunstforening på Facebook,
og evt. dele kommentarer eller oplevelser med kunst I har haft
m.m.
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OBS! - HUSK AT KIGGE PÅ HJEMMESIDEN

I kan altid besøge vores hjemmeside,
hvor indkøb, møder og meget andet kan ses.

www.hvidovre-kunstforening.dk
KONTINGENT 2019

NB.: Hvis du ønsker at betale dit kontingent for 2019, kan dette gøres via
bankoverførsel til kontonr. (Husk at påføre dit navn når du indbetaler):
reg. 1551 ktnr. 5465028

Pris for samboende par kr. 400,- pr. år
Pris for et enkelt medlem kr. 250,- pr. år

Fin aften, hvor kunstneren
fortalte levende om sin
kunst , samt hvad der havde
inspireret hende til nogle af
værkerne

Billeder fra medlemsmøde med kunstner Majken Hejnfelt
Disse billeder blev købt af kunstneren:
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