GENTOFTE KUNSTVENNER www.kunstvenner.dk
50 ÅRS JUBILÆUM 2019

Kære medlemmer:
HERMED INDKALDES TIL ORDINÆR "JUBILÆUMS"GENERALFORSAMLING I GENTOFTE KUNSTVENNER
MANDAG 11. MARTS kl. 19.00, I GENTOFTE RÅDHUSHAL
(tilmelding er ikke nødvendig)
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Formanden, Ragnar Norddahl, aflægger beretning om foreningens virksomhed i 2018.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse v. kasserer Svend Winther.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår 2020 v. kasserer Svend Winther.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Mogens Røstbjærg og Stig Michelsen er på valg. Begge er villige til
genvalg.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jarl Witzke og Charlotte Langkilde.
7. Valg af 2 revisorer. Ulla Cappelørn og Poul Vejby-Sørensen er villige til genvalg.
8. Indkomne forslag. (senest 1.3.19)
9. Eventuelt.
9a. Uddeling af rødvin til de medlemmer som i årets løb har skaffet nye medlemmer.
(”Member get member”)

Bestyrelsen har fået Gentoftes Borgmester Hans Toft til at holde en kort tale i anledning af
foreningens 50-års jubilæum.

Efter generalforsamlingen foretages lodtrækning om 35 gevinster.
Husk at gevinsterne kan ses:
1. Fotografier af – og mål på kunstgenstande ligger på foreningens hjemmeside:
www.kunstvenner.dk under ”gevinster 2019” fra ca. uge 9.
2. På selve generalforsamlingsdagen, hvor
Rådhusets hoveddør vil være åben fra kl. 17:30
og gevinsterne vil være udstillet i Rådhushallen.
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Reglerne for lodtrækningen er som vedtaget på tidligere generalforsamlinger og som det fremgår af
hjemmesiden under gevinstoversigten. Er tillige vedlagt denne udsendelse.
Den aktuelle medlemsliste med lodtildeling vil som sædvanlig blive ophængt i salen.
NB! Bestyrelsen genopfrisker reglerne for fuldmagter og bekræfter, at der kun er
mulighed for at anvende fuldmagt, hvis den medgives et tilstedeværende, andet
medlem. (Indsendelse af fuldmagter til bestyrelsen er ikke muligt.)
Om generalforsamlingen gælder i øvrigt, at kun medlemmer af foreningen kan deltage.
Forudsætningen for at deltage i lodtrækningen er, at kontingent for 2019 er betalt.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et let traktement.
Regnskab for 2018 og gevinstoversigt er vedlagt / vedhæftet som bilag.
Efter generalforsamlingen udsender vi et kort referat .

Adresse:

Bernstorffsvej 161 (hovedindgangen)
(NB. Kom præcis, for hoveddøren lukker kl. 19:05. Herefter
er der desværre ingen mulighed for at komme ind)

Vi glæder os til at se så mange som muligt!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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