Generalforsamling i kunstforeningen mandag d.22.1.18 kl. 19.30
Seks personer, hvoraf to ikke var bestyrelsen
1) valg af dirigent / blev ikke valgt, da vi ikke var så mange
2) Bestyrelsens beretning ved formand Hanne Schwarz -> orientering om bl.a. vores kreative
hold, om kommende kursus af Karen fra Karens blomster, fernisering af Krondyrrudelen i
Vejres krydset pinse søndag,
3) Regnskab ved Gert Ravn -> gennemgang af regnskabet og godkendelse
4) Fastlæggelse af kontingent ( 50,-kr om året) -> pt er 50kr et fint kompromis
5) Valg til bestyrelsen står i år;
Anne Frandsen - genvælges, Lone Moesgård - genvælges og Gert Ravn ( ønsker ikke
genvalg)
Suppleanten Hanne Lauridsen - vælges ind i bestyrelsen
Gert blev suppleant
6) evt - er det ok, at sende informationsmateriale videre til medlemmerne per mail -> der kommer
invitationer fra Janus og Varde til fernisering, som ville vær godt at videresende til medlemmer.
Gå ind på Kultunaut, her kan man finde Varde kommunes ferniseringer og udstillinger. Hanne har
tilladelse til at sende ud.
- loftet på Borgerforeningen til brug til udstillinger. Hanne Lauridsen skulle undersøge om det ville
være muligt at udstille i Brandbilsmuseet. Vi venter på svar til mødet hos Lone M
- Måske en god ide at lave et arrangement hvor lokale kunstnere kan komme og udstille deres
kunst og købe den!
- Dagsorden til generalforsamlingen skal ikke kun udsendes til Vesterhavsposten og på Facebook.
Vi skal blive bedre til at orientere vores medlemmer via mailen bl.a., samt evt sende invitationer
ud i byen.
- vi skal ikke forklejne vores lille forening, sørge for at vise Varde kommune at vi faktisk har gang i
noget. PR - krea aftner, kurser, arrangementer

7) udlodning af værker har vi tre kunstplakater
Næste møde:
Konstituering af den nye kunstforenings bestyrelse afholdes hos Lone mandag d.19.2.18 kl. 19.30
Hvis vi medbringer en computer eller andet til mødet, kan vi komme ind på kunstforeningens
hjemmeside og lære hvor og hvordan vi indsætter referater og dagsordner

- vision for vores kunstforening bør laves af den nye bestyrelse
Kunstforeningen har 20 års jubilæum i år 2018.
Nytårskur 2018-> Hanne L og Lone M
Bør indkomme med skriftlige forslag hvis nogle ønsker at blive indvalgte

