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

August-Sept. 2021

HVIDOVRE

KUNSTFORENING

OBS !!!
Medlemsbladet vil for fremtiden kun blive
leveret i digital form til jeres e-mails

Medlemsmøder 2021
Generalforsamling den 11. august +
Medlemsmøde med kunstner Erik K. Christensen

Husk at I kan besøge Hvidovre Kunstforening på Facebook,
Vi er også stadig interesserede I at høre en god historie, hvis
et medlem har noget spændende kunst derhjemme, de
godt vil fortælle om.

Kunstner Erik K. Christensen
Ansvarshavende redaktør—Susanne Baumann
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BESTYRELSEN:
FORMAND:
Bente Gammelgaard

E-MAIL:
bente.gammelgaard43@gmail.com

Medlemslisten er kun tilgængelig for foreningens bestyrelse og må af
denne ikke videregives til andre. Udtrædende medlemmer af bestyrelsen skal straks efter deres udtræden sørge for sletning af alle filer og destruktion af papirkopier med oplysninger om foreningens medlemsdata.

NÆSTFORMAND:
Lene Andersen
KASSERER:
Susanne Luup

luup@mail.dk

WEBMASTER/PRESSEANSVARLIG
Thorbjørn Rasmussen

Ved samlet udsendelse af e-mails og foreningens blad til medlemmerne, må dette kun ske ved at anvende muligheden BBC, idet den enkelte
modtager derved ikke kan se, hvem øvrige modtagere er.
Krav til datasikkerhed og dokumentation i foreningen:

SEKRETÆR OG REFERANT:

Lisbeth Koch

Kasserer er dataansvarlig i foreningen. Han/hun sørger for, at der ske
opbevaring af data og at dette sker med en passende sikkerhed. Data
opbevares på en Pc, der er sikret med Password og opdateret firewall.

MEDLEMSBLADET /FACEBOOK
Susanne Baumann

Den registreredes rettigheder:
SUPPLEANT:

Ethvert medlem har ret til at få oplysninger om, hvad der er registeret
om en selv, herunder om at få slettet oplysningerne.

……
REVISORER:

Brud på sikkerheden:

Eva Lund Bertelsen

Hvis foreningen ved et uheld er kommet til at lække oplysninger om
medlemmet, bliver hacket eller på anden vis oplever brud på datasikkerheden, skal der ske anmeldelse til datatilsynet. Anmeldelsen skal ske
senest 72 timer efter, at der er opdaget sikkerhedsbrud.

Lone Thomsen
REVISOR SUPPLEANT:
Bjarne Pyndt

Det er den dataansvarlige der er ansvarlig for anmeldelsen.
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Nyt fra Bestyrelsen.

Behandling af personoplysninger.
Hvidovre Kunstforening
Behandling af personoplysninger

Det er snart tid for vores årlige generalforsamling som i 2021 finder sted den 11. august kl.
19.00 i Bibliotekscafeen.
Udstillingen med Erik K. Christensen er nu planlagt til at være fra den 7. august– 3. september. Der vil være præsentation af udstillingen på vores Generalforsamling den 11. august,
hvor Erik K. Christensen vil fortælle om sin kunst.
Lige nu er der ikke lavet aftaler med andre kunstnere om udstillinger i 2021, men nye udstillere vil blive kontaktet snarest.
På bestyrelsens vegne
Bente Gammelgaard

Oplysninger der registreres:

Formand

Oplysninger om medlemmer opbevarer foreningen elektronisk.
Der opbevares kun oplysninger, som er nødvendige for at foreningen kan have oversigt over, hvem der er medlem og som løbende
skal have post via mails eller brev. Oplysninger som opbevares på
kasserers Pc ’ er følgende:
Navn, adresse, telefonnumre, e—mail adresse og kontingentindbetaling
Oplysningerne slettes 2 år efter at udmeldelse er sket.
Meddelelse til medlemmerne:
Ethvert medlem vil ved sin indmeldelse pr. mail modtage meddelelse om, hvorledes foreningen beskytter persondata. Dette gøres
ved at henvise til foreningens hjemmeside, hvor reglerne er beskrevet.
Medlemslisterne er ikke tilgængelige på foreningens hjemmeside
og udleveres ikke til medlemmerne eller videregives til tredjepart.
Hvis et medlem ønsker kontakt med et andet medlem, vil dette
kunne ske ved at man kontakter kasserer og beder denne kontakte det medlem, hvortil kontakten ønskes. Pågældende medlem
må herefter afgøre om kontakt ønskes.
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——————————————————————————————
Generalforsamling i Hvidovre Kunstforening:
Dagsorden for medlemsmødet den 11. august 2021
18:45
Kunstner Erik K. Christensen præsentation
19:30
Generalforsamling i Hvidovre Kunstforening
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse
5. Forslag til budget 2020
6. Forslag til ændring af foreningens vedtægter
7. Bestyrelsens forslag til ændring af Hvidovre Kunstforenings vedtægter
– præsenteres af Gritt Gammelgaard
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
9. Indkomne forslag
10. Fastsættelse af kontingent for 2022
11. Evt.
?
?

Udlodning af indkøbt kunst
Eventuelt
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HUSK AT BETALE JERES MEDLEMSKONTINGENT, ELLERS MISTER i RETTEN TIL
AT VÆRE MED I LODTRÆNINGEN OM
KUNSTVÆRKER.

2021
Medlemmernes egen udstilling
Fernisering …...

Nærmere besked om dette kommer senere.

BLIV MEDLEM AF FORENINGEN
Et medlemsskab koster kr. 275,- årligt pr. person

Hvert medlem må deltage med 2 større eller 3-4 mindre
værker.

Kontingentet kan indbetales enten via
Foreningens konto : reg 1551 kontonr 5465028
eller på MobilePay: 702801
Kontingentet går til indkøb af kunst,
der udloddes ved den ordinære generalforsamling.
Medlemmerne modtager foreningens blad 5 gange årligt på email.

OBS! - HUSK AT KIGGE PÅ HJEMMESIDEN
I kan altid besøge vores hjemmeside,
hvor indkøb, møder og meget andet kan ses.
www.hvidovre-kunstforening.dk
indkøb, møder og meget andet kan ses.

Udstillinger og møder foregår på Hovedbiblioteket i forhallen og
caféen.
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Kunstner

Udlodning til Generalforsamling 2021:

Erik K. Christensen
7. august – 3. september
Nu hvor det igen tillades at udstille på Hvidovre Hovedbibliotek
har Hvidovre Kunstforening den glæde at kunne præsentere
Erik K. Christensen.

Erik K. Christensen, EKC født 1948, vokset op på Frederiksberg i 50- og 60ernes i de
store boligblokke og med gadelivets mangfoldighed.
Erik siger om sig selv: Som maler, er jeg nok først og fremmest kolorist med stærke
farver og jeg maler altid i olie. Selv kalder jeg mine billeder, Socialsurrealisme hvor
malerierne spejler den verden vi lever i. Ofte opfattes mine billeder provokerende, involverende og også politiske, men det afhænger jo af øjet som ser.
Vigtige byggestene i mine malerier er, ytringsfrihed som ligger mig varmt om hjertet,
farver og former og iblandt grænsesøgende i motivvalg og komposition, da jeg mener
at kunst også kan være andet end bare dekorativ og sofa venlig.
Han rejste til Småland i et kollektiv 1977-78 og begyndte der at male med olie i 1980,
noget min kære fader også gjorde, så han er også opvokset i duften af terpentin og
olie. Erik K. Christensen har udstillet mange steder i Sydsverige under årene, og
vendte så tilbage til København ca. 1998, hvor han i begyndelsen boede i Hvidovre,
og kørte taxa hos Taxamotor, så basen var her i kommunen de år.
Min seneste udstilling var en meget omtalt gruppeudstilling sommeren 2019 i Læsø
Kunsthal, sammen med internationale anerkendte kunstnere, bla. Hornsleth og Lars
Vilks.
Min beskedne signatur er med på alle mine malerier, ofte svære at finde men den er
der …
Medlemsmøder i Bibliotekscafeen.
Alle Møder starter kl. 18:45
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Den 27. august er han i Warszawa til fernisering af en udstilling med Østeuropæiske
og skandinaviske kunstnere, hvor han selv deltager i med sammen med Lars Vilks,
Hornsleth, og det glæder han sig til.
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