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Indbydelse til medlemmernes
vinterudstilling,2016
6. – 28. januar 2018
Fernisering lørdag den 6. januar kl. 14.
Merete Aaen er udstillingsleder. 2012016MAJ
Indlevering tirsdag den 2. januar kl. 17-18. Indbydelse, arbejdsplan og værkfortegnelse bliver sendt som vedhæftet fil
på e-mail til alle udstillere.
2016 202016ruar
Der er ledige pladser. Tilmelding foretages via booking systemet.
2016
Indkaldelse til medlemmernes årsmøde (generalforsamling) tirsdag den 23. januar 2018 kl.
2016December
19.30 i Fuglsanghus.
Dagsorden:
2015
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Gruppernes beretning
Fremlæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent for 2018
Ændring af vedtægter, §3 Medlemskab.
Type A. Ret til at deltage i alle kurser, workshops, ekskursioner, foredrag mm, lodtrækning om indkøbte kunstværker
Type B. Som A + ret til at udstille på mindst 1 medlemsudstilling pr. år i Fuglsanghus
Type C. Som B + ret til at bruge vore værksteder
Fastsættelse af kontingent for 2019
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
Eventuelt
Afslutning
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før årsmødet.
Efter årsmødet afholdes lodtrækning om indkøbte kunstværker. Døren åbnes kl. 19.00
HUSK. Den 1. januar 2018 bliver alle nuværende medlemmer kategoriseret som tidligere medlemmer.
For at være medlem efter 1. januar skal du åbne www.aktivkunst.dk og logge ind på kontingent/booking med din
personlige kode. Hvis du vil være medlem uden ret til udstilling skal du herefter gå til betaling, indtast dankortnummer
og accepter. (Kontingent for 2018 er det samme som 2017)
Hvis du vil være medlem og vil tilmelde dig en udstilling skal du først melde dig til en vagt i den udstillings- periode
hvor du ønsker at udstille, derefter vælge udstilling og derefter gå til betaling, indtast dankortnummer og accepter.
(Kontingent er 350 kr. samme som i 2017).
Hvis du har glemt din personlige kode eller er nyt medlem skal du klikke på kontingent/booking og rekvirere en
personlig kode. Nu er du klar til igen at gå på hjemmesiden, log på med den modtagne kode, vælg din type af
medlemskab, gå til betaling, indtast dankortnummer og accepter. Herefter er du medlem og kan vælge vagt og plads
som beskrevet ovenfor.
NB. Hvis du ikke melder dig ind og betaler er du efter 1. januar 2018 ikke medlem og har ingen rettigheder. Hvis du
ønsker at deltage i årsmødet skal du betale senest den 19. januar.
Hvis du har brug for hjælp kan du kontakte Annie Vabbersgaard 23301669, annie-edb@os.dk eller Gitte Snorgaard
40751320, gitte.snorgaard@mail.dk
Løbende udstillinger:
Jette Fogelstrøm udstiller på Breelte plejecenter 12.12.2017- 02.02.2018. Fernisering 12. dec. kl. 15
Lisbeth Lykkeberg Christiansen, Ulla Weis-Fogh, Inge Ravn udstiller på Louiselund indtil 22.01.2018
Ulla Weis-Fogh udstiller i lægecentret indtil 31.01.2018
Bestyrelsen:
Kjeld Sivertsen, formand 31 10 10 42 ingksivertsen@gmail.com
Merete Aaen, næstformand, 51 25 08 63
Vibeke Holm-Pedersen, sekretær 45 57 18 01
Annie Vabbersgaard, kasserer 23 30 16 69 annie-edb@os.dk
Svend Georg Clausen 49 14 36 03
Inge Ravn 30 70 38 52
Marianne Thygesen-Sort 23 26 10 62
Suppleanter:
Mogens Ohmsen, pressekontakt 45 86 23 89
Marianne Høyland Poulsen 21 91 72 51

Webmaster: Gitte Snorgaard, mobil 40 75 13 20 gitte.snorgaard@mail.dk
Hjemmeside: www.aktivkunst.dk
Bank: danske Bank registreringsnr.:1551 kontonr.: 9377034.
Mobilpay: 99640 (NB kun 5 cifre)

