Kunstforeningen ”Carl Nielsen af 1977”
2. marts 2015

Kære medlemmer
Så er det atter tid til foreningens årlige generalforsamling. Den finder sted:

Fredag den 20. marts 2015
i Carl Nielsen Salen på Carl Nielsen Skolen

Dørene åbnes for syn af foreningens kunstbeholdning kl. 18.00
Generalforsamlingen starter kl. 18.30






Aftenens program:
Generalforsamling
Spisning og fælles hygge
Auktioner
Lodtrækning om et af foreningens værker
Udlån af ikke solgte værker - ved lodtrækning
Generalforsamling:
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Valg af dirigent
Formandens beretning om det forløbne år
Aflæggelse af regnskab
Rettidigt indkomne forslag (senest 8 dage før generalforsamlingen)
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
I år er 3 medlemmer på valg:
Agnethe Bjørn (ønsker ikke genvalg)
Birte Aakær Jepsen (ønsker ikke genvalg)
Susanne Nørgaard (villig til genvalg)
Suppleanter:
Bente Fugl (villig til genvalg)
Anni Ellegård (villig til genvalg)
Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor (vakant)
Revisorsuppleant (Erik Nielsen villig til genvalg)
Eventuelt

Kunstforeningen ”Carl Nielsen af 1977”

2. marts 2015

Spisning og fælles hygge
Efter generalforsamlingen trænger vi til at få lidt at spise. Derfor vil vi hygge os med den medbragte mad.
Husk madkurv, tallerkener, bestik, glas, kopper, kaffe/the, vin/øl/vand, servietter m.m.

Auktioner
Vi har i år fået Jørgen Bai Jepsen til at fungere som auktionarius.
Først afholder vi en almindelig auktion over foreningens beholdning af kunstværker.
Dernæst afholder vi hollandsk auktion over udvalgte værker.

Lodtrækning
Der er lodtrækning blandt de fremmødte medlemmer.
Den heldige vinder får mulighed for at vælge ét af de kunstværker, bestyrelsen har udvalgt.

Udlodning af kunstværker til låns
De ikke solgte værker efter aftenens auktion vil blive udloddet til låns blandt de fremmødte medlemmer.
De heldige vindere får mulighed for at vælge blandt de resterende kunstværker.
Vi skal minde om, at medlemmer, der i øjeblikket har kunstværker til låns, skal aflevere disse
til ét af bestyrelsens medlemmer SENEST søndag den 15. marts 2015.
Agnethe Bjørn, Søstedvej 1, Søsted, 5792 Årslev, tlf. 21 45 76 34
Poul Bent Larsen, Mosevej 7, Freltofte, 5792 Årslev, tlf. 65 90 22 14
Birte Aakær Jepsen, Kløvervej 47, Sdr. Nærå, 5792 Årslev, tlf. 65 99 16 77
Jane Dahl Sørensen, Skolegyden 19, Nr. Søby, 5792 Årslev, tlf. 29 38 17 99
Susanne Nørgaard, Carl Nielsensvej 78, 5792 Årslev, tlf. 20 65 28 17

Mød op til en hyggelig aften! Tag endelig familie og venner med!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

