
                        www.korsørkunst.dk                                  Medlemsbrev – september 2019 

 

Finn Mikkelsen, formand – tlf.  21456336 -  fmik@korsoerkunst.dk 
      Birger Bjerringfelt, kasserer – birgerlykke@live.dk  

HUSK: medlemskab af kunstforeningen er en god gave!                                                     

Til Korsør Kunstforenings medlemmer. 
 

     Kwestan Jamal 
 

Så er der igen fernisering i Korsør Kulturhus: 

mandag den 2. september kl. 16.      
”Relasjoner”  -  direkte fra Bergen, Norge 

Carl Martin Hansen og Kwestan Jamal Bawan. 
2.-29. september – Korsør Kulturhus, Skolegade 1, 4220 
 

 Carl Martin Hansen 
 

Oktober: "Blandt andet" - grafisk værksted, 

Næstved med 12 kunstnere - Rene Tancula, Finn 
Andersen, Susanne Mark, Pascale Perge, Torben 
Lundsted, Anne Gudrun Sejersen, Jo Møller, Anita Viola 
Nielsen, Till Junkel, Günther Blendinger, Palle Rud 
Christoffersen, Lars Holbroe.  
 

 Günther Bllendinger 

Se udstillingsfolderne www.korsørkunst.dk   eller 
www.sdkunst.dk   - de 2 udstillinger er alle formidlet af 
SDK – Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger. 
 

Kom også til: Generalforsamling i 
kunstforeningen -Onsdag den 18. sept.  
                                  Kl. 19 i Korsør Kulturhus  
- Se side 2 med dagsordenen 
 
November:  Værker til salg i flere prislag 
 4.-28. novenber Forskellige kunstnere – hovedsagelig 
grafiske værker til salg - værker, som kan være gode 
gavemuligheder.  
- f.eks. Kristian Hornsleth fra indvielsen af 
Kongegaardens koncertsal 
 

Kristian  Hornsleth    
 
Hold øje med Korsør Posten og Sjællandske samt vores 
Facebook, hjemmesiden, kultunaut o.a. 
 

Vil købe kunst af en bestemt kunstner?  
Bestyrelsen efterlyser stadig medlemmer, som har  ”øje 
for” professionelle kunstnere, som  de vil købe af,  og 
som vi måske kan udstille med i 2020 –  
Du er også velkommen med en idé! 

           
Har du endnu ikke hentet medlemsgaven 2018-19?  
Sidste chance med udgangen af september.  
 (skal være afhentet senest til generalforsamlingen) – 
Gaven udleveres ved vore ferniseringer eller efter 
nærmere aftale med formanden.  
 

Følg os på Facebook – korsoerkunst - og brug vores 
hjemmeside www.korsørkunst.dk  
 

På gensyn - med de bedste ønsker  
på bestyrelsen vegne - Finn Mikkelsen, formand. 
 

Se næste side  med dagsorden til generalforsamlingen! 
 
 

http://www.korsørkunst.dk/
http://www.korsørkunst.dk/
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Generalforsamling2019 afholdes i Korsør Kulturhus, Skolegade 1, Korsør:                                            

 
onsdag den 18. september kl. 19 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dagsorden efter vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent. 
 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
 

3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år og for Korsør Kunstforenings Fond ”Kunstkassen”. 
 

4. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år. 
Bestyrelsen foreslår igen uændret kontingent - for sæson 2019-20 er det: 
- Personlige medlemmer 330 kr. - Børn og skoleklasser 165 kr.  
- Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1600 kr. 

 

5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest ugedagen før (Alhøjvænget 31, Korsør eller e-mail)) 

 

6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer m.fl.: 
   - 4 bestyrelsesmedlemmer: Aase Jepsen, Tove Madsen, Grete Dommerby og Hanne Strand afgår efter tur. 

- 1 revisor: John Dyrby Paulsen, afgår efter tur. 
- 2 suppleanter: Steen Friis Olsen og Bent Robert Olsen, afgår efter tur. 

 

7. Eventuelt 
 

 
Mød frem og fortæl bestyrelsen, hvilke aktiviteter du gerne vil have i foreningen! 
 

 
Efter generalforsamlingen vil der sædvanen tro være lodtrækning om plakater, grafiske blade og lignende. 
Foreningen er vært ved et lettere traktement. 
 

 
 
BEMÆRK: Opkrævning af næste sæsons kontingent (Sæson 2019/20) vil fremkomme i særskilt e-mail eller med post 
sammen med referat fra generalforsamlingen i starten af oktober, når kontingentet er vedtaget på generalforsamlingen. 
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