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. 3-5 værker.
Interesserede bedes venligst fortælle bestyrelsen om det, så I kan komme i betragtning

Aug./Sep. 2020

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.
Husk at I kan besøge Hvidovre Kunstforening på Facebook,
og evt. dele kommentarer eller oplevelser om kunst.
Medlemsmøder 2020:
Mandag d. 20. januar, Onsdag d. 22. april,
Tirsdag d. 11.august, onsdag d. 30. september,
Mandag d. 7. december

Trykt på ABC Lyskopi og Repro
Markleddet 21A. 2650 Hvidovre
Oplag 50 eksemplarer
Ansvarshavende redaktør—Susanne Baumann
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Kunstner Bente Gammelgaard

2020

BESTYRELSEN:
Formand:

Telefonnr.:

E-mail:

11.08 Bente Gammelgaard
Anne Lise Gøthche

20324495 annelisegoethche@hvidovrenettet.dk

(Gæstekunstner fra HK: Lise Jeppesen og Claire Nielsen)

Næstformand:
Hanne Sarup
Kasserer:
Eva Bertelsen

29907986 hannejuhlsarup@live.dk
36775445/
evalbertelsen@live.dk
40102678

Bestyrelsesmedlem:
Annelise Reinholm
Bestyrelsesmedlem:
Jonna Finderup

Nedtagning den 28.08

30.09 Uffe Schønnemann
(Gæstekunstner fra HK: Inge Borch)

23615720 a.reinholm@hotmail.com
60670201/
jonric33@gmail.com
36490201

Bestyrelsesmedlem:
Hanne D. Walther

Opsætning den 31.07

40899472 waltherhanne@gmail.com

Opsætning den 25.09 Nedtagning den 23.10
7.12 ?
(evt. Medlemmernes egen udstilling) ?

Bestyrelsesmedlem:
Susanne Baumann

30301221 zonaltherapi@yahoo.dk

Suppleant:
Anne Forstberg Nielsen
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:
Lone Thomsen

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

Kunstner
Bente Gammelgaard

TIRSDAG DEN 11. AUGUST 2020 KL. 18.45
I Bibliotekscafe´en
Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2019 til godkendelse
Forslag til budget for 2021 til vedtagelse
Valg af bestyrelse for 2 år
På valg er: Anne Lise Gøthche (ønsker ikke genvalg)
Eva Bertelsen (ønsker ikke genvalg)
Jonna Finderup (ønsker ikke genvalg)
Hanne Walther, Hanne Sarup, Susanne Baumann og Anne-Lise Reinholm
er ikke på valg, men ønsker ikke at fortsætte.
Indkomne forslag
Valg af revisor for 2 år (Lise Rask)
Valg af revisorsuppleant for 2 år (Lone Thomsen)
Fastsættelse af kontingent 2021
Eventuelt

Forslag
Bestyrelsen foreslår, at Hvidovre Kunstforening nedlægges, hvis der ikke
kan dannes en hel ny bestyrelse. Det skal ske ved en efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling.

Hvidovre den 13. juli 2020
Bestyrelsen

CV:
Født 1943 i Aarhus.
Bente har arbejdet med kunst i over 40 år, og elsker at udforske farverne i den abstrakte form med talrige lag og dybder.
Inspirationen kommer fra hendes mange rejser rundt om i verden, hvor naturen og havets lys bryder igennem.
Udtryksformer:
Billedvævning, Keramik, Nålefiltning, Installationer samt Malerier.
Bente har undervist i Billedvævning, Keramik og Kunstmaling.
Bente er ejer af Manifest/ Den levende Kunst, som er et arbejdende værksted / galleri med 9 kunstnere med adresse imellem
Borup og Ejby ved Køge.
Manifest /Den levende Kunst har adresse på
Tornbjergvej 19, 4130 Viby Sjælland, og er et besøg værd.

Medlemsmøder i Bibliotekscafeen.
Alle Møder starter kl. 18:45
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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
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 Josephine Ernst’s udstilling:
Disse 2 billeder blev indkøbt:

3 Billeder af Susanne Baumann
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