Frederikssund Kunstforening
Medlemsnyt
maj 2003
Kom maj, du søde -milde !
Onsdag den 28. maj kl. 19 på
• Egnsmuse6t Færgegaarden.

Frederikssund Kunstforeniiig indbyder sine medlemmei. og
andi.e interesserede til en aften, hvor vi forstiller os:
- atvejret bliv6r så smukt, så smukt !
- atvi kannyde den dejlige have!
- at vi kan byde på et lille ti.aktement!
- at.museumsin.spelqør carsten Hess vil vise os rundt på
ri-tis6åt og fortælle gs oiT.Gerda Rytter udstillingen m.v.
For at fi]1dende stemningen vil der blive spillet en lille

konceft med
Det musiske selskabs Trio
Trioen består af:
Syssen Kappel -bratsch.

Nama Kagaii. - fløjte
Elisabeth Koch -blolffløjte
Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer.
Gæster kr. 30
(Se om tilmelding inde i folderen)

Referat af ordinær generalforsamling, torsdag d. 13. marts 2003.
Ca. halvdelen af foreningens 210 medlemmer var mødt op.
a.
b.
c.
d.

Carl clasen blev -valgt til dirigent.
Lis Nielsens aflagde formandsberetning - den blev godkendt.
Jytte Oldrups reviderede regnskab blev godkendt.
Valg afbestyrelsesmedlemmer:
Genvalg af Lis Nielsen til forrnandsposten., nyvalg af Elsebeth Hutters
Louise Bender tald(ede-\af.
Valg af suppleanter: Mogens Andersen og Jytte Oldrup. blev valgt.
Lise Gammelgaard takkede af.

Valg af revisorer: Genvalg af Torben Hjort og Hans Worch
e. Kontingentet uændret kr. 200,- pr. år pr. medlem.
f. Ib Dinesen fik opbakning omkrin.g sit fQrslaget om evt. øget . ålstivitet
med udflugter -musikcaf5 -foredrag m.v.
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g. Jytte Oldrup blev takket for sin indsats som kasserer igennem 4 år og
Bente Romme blev budt velkommen på po§ten. -

Hvad er kunst?
..
Forfatteren Ole Lindboe, ny forstander på Kunsthøj skolen
Thorstedlund, holdt et meget inspirerehde og .Spænderide foredråg,
hvor hån tog udgangspunkt i spørgsmålet "Hvad er kunst?". .
Han fortalte os om de mekanismer som s.ættes i gang for at .
"markedsføre" kunstneme , om hvad der har indflydelse på priser og
sa,lg af værker m.v.
0le Lindboe har virkelig en stor viden om hvad der foregår indenfor
kunstverdenen -det glæder vi os til at høre mere om ved lejlighed!

Ved lodtrækningen blev følgende 20 medlemsnr. udtrukket.
001 -185 -200.-182 -038 -045 -074 -003 -009 -048 -110 088 -180 -241 -021 -107 -100 -017 -069 -247.

Thorvald Hagedorn-Olsen - t.eti.ospektiv udstilling i marts.
Et samarbejde mellem Bredgade Kunsthandel, Hagedoms familie og os.
Den smukke udstillingen blev noget af et tilløbsstykke og aldrig har så.
mange mennesker været samlet til en femisering Langes Magasin.
Inge og Niels Eje gav de fi.emmødte en DEJLIG musikålsk oplevelse.
Besøgstallet i de 14 udstillingsdage blev registrer6t til 1200.
Ca. halvdelen af de 42 udstillede billeder blev solgt.

-æoOnsdag den 28. maj ld. 19 på Egnsmuseet Færgegaarderi:
Tilmelding nødvendig enten på listen i Langes Magasin eller
på .telf. 47 31 18 20 mellem ld.17 og 18 den 26 . el. 27. maj.
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Søndag den 31. august
Familiedag på Egnsmuseet Færgegaarden med ``kunst" som tema.
Her vil kunstforeningen være repræsenteret. Nærmere program er ved at
blive udarbej det.
]
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Næste udstilling
13. - 28. septembei.
Annie Bech Poulsen, Sorø udstiller keramik og
Hanne Bech Juul, Norge udstiller malerier.
De to søstre stammer fia Frederikssund ( Grethe og Ame Nielsens døtre).
-oOo-

FREDERIKSSUND KUNSTFORENING ER VED AT.FÅ LAVET
EN HJEMMESIDE! ! ! !
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Kunstforeningens bestyrelse 2003/ 04

Fomiand Lis Nielsen
Strmdliøjen 4, 3600 Fi.ederikssund -telf. 47 3118 20.

Næstformand lb Diiiesen
Morænevej 40, 3550 Slmgerup -telf. 47 33 3181

Elsebeth Hutters
Færgevej 15, 3600 Frederikssund -telf. 47 3147 97

Jøm Ritsmar
Egelyvej 1, Dalby, 3630 Jægerspris -telf. 47 5217 34

Æders Kelstrup
Fjordvej 6A, 4000 Roskilde -telf. 46 35 20 87
Suppleantei.:.

Jytte Oldrup
Borgmestervænget 9, 3600 Frederikssmd -telf. 47 31 14 45

Mogens Andersen
Skelbæk 5, Sigei.slewester, 3600 Fr.suid -telf. 47 31 24 31
Kasserer: Bente Romme
`
Borgmestervænget 45, 3600 Frederikssund -telf. 47 3153 27
Revisorer:
Hans Worch, Frederikssund
Torben Hj ort, Frederikssund

Frederiltisund Kunsfforening
Strandliøjen 4, 3600 Frederikssund
Nyt om arrangementer __w`yw.kuf.dk_= under foreningei.

