OBS !!!
For at imødekomme de medlemmer der selv maler, vil der for fremtiden blive
mulighed for at et medlem (ved lodtrækning), kan få lov til at udstillle på væggen i forhallen lige overfor toiletterne. Der vil nok kunne være
ca. 34 værker.
Interesserede bedes venligst fortælle bestyrelsen om det, så I kan komme
med i lodtrækningen.

Aug. / Sept. 2019

HVIDOVRE
KUNSTFORENING

Vi er også stadig interesserede I at høre en god historie, hvis et medlem har noget spændende kunst derhjemme, de godt vil fortælle om.
På vores møde den 29. oktober vil Annie Faxbo medbringe et billede,
der har betydet meget for hende tilbage fra hendes ungdomsår.

Husk at I kan besøge Hvidovre Kunstforening på Facebook,
og evt. dele kommentarer eller oplevelser med kunst I har haft
Foreslået fælles udflugt til Glyptoteket, onsdag den 4. september kl. 17.00-18.00. Det er en spændende udstilling
med malerier af kunstneren Bonnard.
Der vil være en entrépris på kr. 100,- pr person, som medlemmerne selv betaler, så betaler foreningen for rundvisningen. Venligst giv svar tilbage på mødet om I kommer.
Trykt på ABC Lyskopi og Repro
Markleddet 21A. 2650 Hvidovre
Oplag 50 eksemplarer

Ansvarshavende redaktør—Susanne Baumann
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Kunstner Alice Snerle Lassen

BESTYRELSEN:

Formand:
Anne Lise Gøthche

Telefonnr.:

E-mail:

20324495 annelisegoethche@hvidovrenettet.dk

Næstformand:

Hanne D. Walther
Kasserer:
Eva Bertelsen

40899472 waltherhanne@gmail.com
36775445/
evalbertelsen@live.dk
40102678

Bestyrelsesmedlem:
Jonna Finderup

23615720 a.reinholm@hotmail.com

60670201/
jonric33@gmail.com
36490201

Bestyrelsesmedlem:

Hanne Sarup

30301221 zonaltherapi@yahoo.dk

Medlemsmøde, med kunstner
Alice Snerle Lassen +

Poul Sverrild fortæller om kunst i Hvidovre
29. oktober

Medlemsmøde med kunstner

Chr. Hartmann Ditlevsen

29907986 hannejuhlsarup@live.dk

Bestyrelsesmedlem:
Susanne Baumann

2019
28. august

Bestyrelsesmedlem:
Annelise Reinholm

Forslag til kontingent blev trukket, da andet blev besluttet under pkt. 6.
Eventuelt.
Her var der forespørgsel til, hvor man lagde resterende blade.
Bladene bliver bl.a. lagt i biblioteket forgang. Men de bliver efter en måned smidt
ud af personalet.
Fremover vil de blive liggende i 2 mdr. fordi vi på forsiden skriver 2 måneders navne.

4. december

Medlemsmøde, medl. egen udstilling

Medlemsmøder i Bibliotekscafeen.
Alle Møder starter kl. 18:45

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
Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Lone Thomsen, der blev valgt.
Valg af to stemmetællere: Bjarne Pyndt og Bo Nielsen valgtes.
Bestyrelsens beretning findes sidst i dokumentet.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse.
Kassereren gennemgik regnskabet, der til forveksling lignede regnskabet for 2017.
Bladudgiften er steget som følge af nedlæggelse af kommunens trykkeri.
78 pct af indtægterne er gået til kunstkøb. Hvilket svarer til, at hvis alle 71 medlemmer
havde fået gevinster, ville dette svare til kr.442 pr medlem. Foreningen har som
det ses meget små administrative omkostninger,
hvilket har givet mere plads til køb.
Sammenlignet med budgettet, der blev vedtaget i 2016, så var der en merindkomst på
kr. 672 og et merforbrug på kr. 38.
Regnskabet blev godkendt.
Forslag til budget for 2020
Kassereren fremlagde et budget, hvori der ikke var taget hensyn til en kontingentforhøjelse.
Budgettet ville derfor, med tendensen til faldende medlemstal, og såfremt udgifterne
ikke løb løbsk, give et underskud på kr. 2624
Budgettet blev godkendt.
Indkomne forslag:
Lone Thomsen havde skriftligt fremsat et forslag om, at kontingentet skulle være ens
for alle medlemmer.
Forslaget blev vedtaget med 33 stemmer ud af 43 mulige.
Bestyrelsen forslag om, at alle betaler kr. 275 uanset civil status, blev vedtaget med lige
så stort flertal.
Valg af bestyrelse::
På valg var Susanne Baumann, Hanne Walther, Hanne Sarup og Anne-Lise Reinholm.
Alle blev genvalgt for 2 år
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år
Anne Forstberg Nielsen blev valgt.
Valg af 1 revisor for 2 år – Elin Palm blev genvalgt.
Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år

Kunstner
Alice Snerle Lassen

Mine billeder tager sit udspring i drømme og eventyrlig
magi med mange lag og symbolikker.
Nogle gange i bogstaveligste forstand lag, idet jeg i
nogle tilfælde bruger collage og mixed media.
Jeg arbejder med olie, acryl, pastel, kul, kridt og akvarel.

Inspirationen henter jeg i mennesketyper, menneskers
ansigter, bymiljøer og i de historier, der er i deres sammensmeltning.
Billederne handler om modsætninger mellem barnets
verden og voksenlivet, konflikten mellem passivitet og
aktiv handlen, mellem livsangst og forløsning.
Jeg interesserer mig for de
universelle temaer og sindstilstande, formidlet med
eventyrets magi og fantasiens poesi.

Lone Thomsen blev valgt
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OBS! - HUSK AT KIGGE PÅ HJEMMESIDEN

Disse fire små billeder blev købt til udlodning.

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

www.hvidovre-kunstforening.dk
NYT!!!
Vi har jo nok alle kunstbøger liggende, som vi har kigget i og
gerne vil skifte ud.

Derfor har vi nu gjort det muligt, at I kan medbringe dem til
medlemsmøderne, og her bytte med andre, så I kan få lidt nyt
hjem på hylderne.
Billeder fra generalforsamling og
kunstner Anne Lise Gøthches udstilling
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