Toldbodgade 8
6520 Toftlund
toftlundkunstforening@gmail.com

Indkaldelse til generalforsamling
Program for 1. halvår 2018

Anni Rasmussen, Kolding

Kære medlemmer
Så gik atter et dejligt kunstår, som vi kan se tilbage på med glæde.
-

-

-

-

Et gensyn med Elena Steinke, Breklum , der denne gang havde mange nye ting
med. Et billedforedrag gav os et indblik i Elenas opstart som kunstner i hendes
hjemland, og til hendes liv i dag i Tyskland. Især talte hun om, hvor anderledes
udbuddet af de mange materialer var blevet.
Kunstforeningen fik afbud fra en udstiller, men vi var heldige og kunne leje en
udstilling gennem Gallerie Rasmus. Det blev Troels Trier – John Ovesen og Erik
Clausen – en glad og sjov udstilling.
Midtlandsudstillingen: ”Hvad loftet gemmer” var et nyt tiltag. Der indkom især
malerier - gamle – nye – fremmedartede samt få skulpturer. En anderledes udstilling.
Grundlovsturen blev afløst af et tilbud fra Elena Steinke om skitsetegning på
Bjorholmsminde. Et fint besøgt arrangement.
Bent Christensen, Tønder: udstillede værker fra Bornholm, samt farverige malerier
fra Tønder- egnen.
Bjørn Nørgaards grafiske værker startede kulturugen. Et billedforedrag i den lille
biosal og åbning ved Sten Kaalø, Bovlund, blev et vellykket kulturarrangement i
Kunstforeningen.
Anni Rasmussen, Kolding, udstiller med værker, hvor især fugle indgår. Kan ses
frem til jul.
Bestyrelsen ønsker en glædelig jul og et godt nytår.

Program for 1. halvår 2018
Januar
Februar – marts
April – maj
Juni – medio august

Egne værker
Annie Glistrup, Bevtoft
Carolyn Hundslev, Ullerslev
Midtlandsudstillingen

Udflugten på Grundlovsdag bekendtgøres senere

Generalforsamling
.Mandag 5. februar 2018 kl. 19.30 i Kulturtorvet, Toftlund

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag (forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 2 uger før)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen
på valg:

Janne Halkjær
Gitte Popp
Anne Stevnhoved
Karin Frei
(Alle modtager genvalg)

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der kaffe, udlodning, auktion og udlån af foreningens værker

HUSK
Lånte værker afleveres i Multisalen 4. januar 2018 kl. 16

Kontingent
Pr. person
Ægtepar
Firma/institution
Pensionist/studerende
Pensionistægtepar

kr. 250
kr. 400
kr. 500
kr. 150
kr. 300

Kontonr. 9745 7647964

NB

Kontingent betales 1 gang årligt og senest 15. januar 2018

Bestyrelsen
Formand
Kasserer
Sekretær

Janne Halkjær
Gitte Popp
Karin Frei
Anne Grethe Bjørn
Anne Stevnhoved
Birgitte Borchert
Christa Lautrup

tlf. 2243 0682
tlf. 2461 9701
tlf. 2538 8990
tlf. 2053 2697
tlf. 6179 1236
tlf. 2131 4325
tlf 2830 1197

Sten Kålø åbner i kulturugen udstilling af Bjørn Nørgaards grafiske værker

Der lyttes interesseret

Besøgende til udstillingerne bør forhøre på biblioteket, om andre arrangementer i
Multisalen blokerer for besøg (tlf. 7492 9809)

