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Nr. Lyndelse den 1. marts 2023 

  

Kære medlem 

  

Kunstforeningens årlige generalforsamling finder sted: 
  

Fredag den 24. marts 2022 kl. 18.00 

i Carl Nielsen Salen på Carl Nielsen Skolen 

  

Dørene åbnes for syn af foreningens kunstbeholdning kl. 18 

Generalforsamlingen starter kl. 18.30 

  

  

  
  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Aftenens program: 

 

Generalforsamling 

 

Spisning, fælles hygge og musikalsk underholdning  

 

Auktioner 

 

Lodtrækning om et af foreningens værker 

 

Udlån af ikke solgte værker - ved lodtrækning 
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 Generalforsamling 
 Dagsorden vedhæftet 

Spisning, fælles hygge og musikalsk underholdning 

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. 

Inden auktionerne byder vi på en lille jazz-koncert leveret af gruppen Tailgate: 

 

Auktioner 
Auktionarius i år er Jørgen Jepsen.  

Først afholder vi en almindelig auktion over foreningens beholdning af kunstværker. 
Dernæst afholder vi hollandsk auktion over udvalgte værker. 
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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 
Værker, som ikke er blevet solgt efter aftenens auktion, vil blive udloddet til låns blandt de fremmødte 

medlemmer. De heldige vindere får mulighed for at vælge blandt de resterende kunstværker. 

Katalog over foreningens samlede kunstbeholdning kan ses på vores hjemmeside: 
www.kunstforeningen-carl-nielsen-af-1977.dk. 

 

Aflevering af lånte kunstværker 
Medlemmer, der i øjeblikket har kunstværker til låns, skal aflevere disse til ét af bestyrelsens 

medlemmer SENEST søndag den 19. marts 2023. 

Susanne Nørgaard, Carl Nielsensvej 78, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev, tlf. 2065 2817 

Gitte Guldbæk Johnsen, Skovrevlgyden 4, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev, tlf. 6089 5287 

Estrid Pedersen, Carl Nielsensvej 64 A, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev, tlf. 2049 4232 

Elise From, Egevej 19, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev, Tlf. 4056 1425 

Henning Sørensen, Carl Nielsensvej 43, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev, tlf. 2040 9060 

 

  Mød op til en hyggelig aften! Tag endelig familie og venner med! 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

http://kunstforeningen-carl-nielsen-af-1977.dk/index.html

