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 Udstillinger 
Der er ikke så mange medlemmer (200) hvilket betyder færre penge i kassen, så vi fortsætter med at vore 
udstillinger løber over 2 mdr. og det er 2 bestyrelsesmedlemmer der udstiller sammen.  
Udstillinger i 2018 september/oktober (Hans Tyrrestrup, Jens Birkemose, Ole Ahlberg), november/1uge i 
dec. (Ingrid Møller), og i 2019 januar/februar (Kurt Larsen), marts/april (Knud Erik Sørensen). 
Det er meget forskellige kunstnere og det giver dermed et bredt udvalg, så vi tror, at der vil være noget for 
enhver smag, da flere har købt fra vores udstillinger. 
 
Kommende udstillinger  
 maj (vores indkøbte kunstværker til udlodning).  
   
Arrangementer   
Da vi har mange litografier og Bronze skulpturer besluttede vi at lave et udsalg. Vi afholdt et julesalg af 
diverse litografier og bronze skulpturer d. 30. nov. 2018. Det var rimeligt populært, mange stoppede og 
kiggede og vi fik 1 nyt medlem og godt 5000 kr. til kassen. Derudover blev der udsendt en besked om at vi 
ville sælge ud af de bronze skulpturer, som vi havde fået lavet til 40 års jubilæet. Vi har solgt 28 stk. Det er 
stadig muligt at købe både litografier(500kr.) og bronze skulpturer(1000kr.) Henvendelse til Birgit 
Mærkelund (23629549) eller Birgitte Gyde (20204416). 
I november 2018 var der rundvisning på GL. Strand, som havde en udstilling om ’Kvindernes Surrealisme’  
Vi var på en rundvisning på Sophienholm som havde en udstilling med Carl-Henning Pedersen (akvarel) og 
hans samlever Sidsel Ramson (foto) ’kunst og kærlighed’ i januar 2019.  
   
Kommende Arrangementer  
Der er rundvisning i Christian d. VII palæ d. 11 maj 2019. 
   
Fordeling af gevinster, når der ikke er prioriteringsliste og ej heller fremmøde eller fuldmagt.                                                            
Vi har i bestyrelsen vedtaget, at fordelingen sker ved lodtrækning. Vi samler alle udtrukne numre i en ’hat’ 
peger på et kunstværk og trækker et nummer op af hatten. Det nummer har så fået den gevinst. Vi vil 
kraftigt opfordre medlemmer til at hente deres gevinst eller give besked om, at de ikke ønsker gevinsten. 
En gevinst der udloddes men ikke afhentes, udloddes igen 2 år efter. Hvis gevinsten stadig ikke er 
afhentet beslutter bestyrelsen, hvad der skal ske. 

 
Tak for tilskud   
Vi vil gerne takke TDC for det tildelte tilskud. Tak.  
 
Med ønsket om en god generalforsamling.                                                                                                                                  
Trine Kobberø, Formand 
 


