Ændringer i bestyrelsens sammensætning
På generalforsamlingen 2017 er jeg på valg, og jeg synes, at
der er brug for nye kræfter til formandsposten. Så vi får
brug for nye friske kræfter til bestyrelsen.
Det har været givende og spændende at repræsentere
Kunstforeningen både internt men også eksternt. Derfor
kan jeg kun anbefale arbejdet omkring formandsposten, så
er du god til at organisere eller vil du bare være med, hvor
tingene sker, så overvej lige, om du skulle stille op til bestyrelsen i 2017.
Jeg lover, at de andre er søde og medgørlige, og samtidig er
de altid parate til at udføre de nødvendige ting, der skal til
for at få foreningen til at fungere. Der er altid en god og
hyggelig stemning ved vore bestyrelsesmøder, men jeg føler,
at jeg har gjort, hvad jeg kunne, og er kørt lidt fast, så nu
må det være andres tur.
Bestyrelsen håber, at rigtig mange vil stille op – gerne med
friste ideer og nye måder at gøre tingene på. Vi glæder os til
et fremtidigt samarbejdet.
Med venlig hilsen
Anne Lise Gøthche og den øvrige bestyrelse

December 2016

HVIDOVRE
KUNSTFORENING

Kunstnere:
Trykt på Rådhustrykkeriet, Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278,
CVR-nr. 32009239

Katja Bjergby

2650 Hvidovre - Oplag 100 eksemplarer
Ansvarshavende redaktør—Susanne Baumann
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Medlemmer af bestyrelsen

Hvem kan deltage i foreningens arrangementer –
hvad siger vedtægterne:
Jeg er nogle gange blevet spurgt om, hvem der kan deltage, når
kunstforeningen har et arrangement.

Formand:

Telefon

E-mail

Annelise Gøthche
Næstformand:

20324495

annelise@goethche.dk

Tidligere har svaret altid været, at alle kan deltage, da det er åbne arrangementer.

Hanne D. Walther
Kasserer:

40899472

waltherhanne@gmail.com

Eva Bertelsen
Bestyrelsesmedlem:

36775445 / 40102678

evalbertelsen@live.dk

Det har så været en selvfølge, at når der er lotteri eller udlodning af
de indkøbte værker, så er det selvfølgelig kun medlemmer, der kan
deltage. Thi, det er jo medlemmernes kontingent, som er brugt til at
købe for.

Hans Henrik Justesen
Bestyrelsesmedlem:

36751343 / 40293923

hhjj@mail.dk

Jonna Finderup
Bestyrelsesmedlem:

60670201 / 36490201

jonric33@gmail.com

Lis Andersen
Bestyrelsesmedlem:

21726253

lnpixel@mail.dk

Susanne Baumann
Suppleant:

30301221

gallerisb@outlook.com

Julemødet :

lise-rask@mail.dk

Når I kommer til mødet vil I ligesom sidste år blive registreret.
I får nemlig udleveret en udstillingsoversigt og et girokort.
Begge dele dækker det kommende år - 2017. Og vi vil så gerne
være sikre på, at alle får oplysningerne.

Lester Nebelung
Revisorer:
Lise Rask
Elin Palm
Revisor suppleant:

Da vi havde banko sidste år var der således en enkelt, der ikke kunne deltage i spillet, hvilket heller ikke gav anledning til sure miner.
Vedtægterne siger da også nederst i par. 3: ”Til foreningens udstillinger og
arrangementer gives adgang for medlemmets husstand idet omfang pladsforholdende tillader.”

Bankospillet:
Igen i år har vi nogle fantastiske præmier, som vi spiller om.

Carsten Bender

"Jeg begyndte som fuldtidskunstmaler sidste år", sagde
manden i selskabet, da han blev spurgt om sit arbejde.
"Wow, har du så solgt noget"? spurgte en dame.
"Ja, mit fjernsyn, alt sølvtøjet og min kones pels"!
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Det vil i år koste 30 kr at deltage i 4 spil samt 10 kr for at deltage i det omvendte spil.

Gem mønter til bankospillet
Kassereren bliver forfærdelig stresset, når de første 2 medlemmer skal have penge tilbage på en 200 kr seddel. Så er alle byttepenge væk.
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Katja Bjergby

Katjas værker er skabt ud fra hendes livsglæde. Hun elsker naturen og farver. Er altid på udkig efter mønstre, smukke eller
sjove former og farvekombinationer. Inspirationen kommer
mange forskellige steder fra, f.eks. er Katja i øjeblikket optaget
af Rob Kesslers enestående bøger om blomsters seksualitet. I
en del år har hun været optaget af havet og det sniger sig stadigvæk ind alle vegne. En anden vigtig inspirationskilde er, at
undersøge nye materialer og teknikker. Det giver nye muligheder at udtrykke sig på. Et værk opstår ud fra et indre billede af
en farve eller form. Når processen er i gang forsvinder tid og
sted og hun lader sig guide af intuition og glæde. Et værk kan
tage alt fra et par dage til flere uger.
Medlemsmøder i Medborgerhusets Cafè
Alle Møder starter kl. 18:45
Tirsdag den 6. december
Kunstner Katja Bjergby
Jule-Banko
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Dette ur købte kunstforeningen af Christella Bamford

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

Medlemsbladet kan rekvireres på medlemsmøderne,
hvis du ikke har modtaget det.
KONTINGENT 2017
NB.: Hvis du ønsker at betale dit kontingent for 2017,
kan dette gøres via bankoverførsel til
kontonr.: reg. 1551 ktnr. 5465028
Pris for samboende par kr. 400,Pris for et enkelt medlem kr. 250,-

Begge kunstnere fortalte
levende om deres kunst.

Stemningsbilleder fra
Helge Nordstrøm og Christella Bamford udstilling:

Disse billeder købte kunstforeningen af Helge Nordstrøm
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