VENNER AF MUSEET HOLMEN
Indbydelse
Hermed opfordres alle hidtidige medlemmer af Museet Holmens støtter til at lade kontingent og
medlemskab overgår til den ny-etablerede venneforening, som blev dannet på en stiftende
generalforsamling 28. april 2016. I anledning heraf nedlægges den ”gamle” støtte-kreds. Der vil dog fortsat
være rig lejlighed til at støtte Museet Holmen gennem venneforeningens aktiviteter, bl.a. opretholdes de
hidtidige tilbud til støtte-kredsen: gratis adgang til museet, invitationer til ferniseringer og mulighed for
rabat ved visse køb i museets butik.
Venneforeningen er desuden oprettet mhp. at tilrettelægge en række arrangementer i relation til Museet
Holmens udstillinger foruden andre selvstændige aktiviteter: i 2017 indledes ”venne-sæsonen” med et
optaktsforedrag mandag 6. marts med professor Per Øhrgaard, der forud for sommerens udstilling, ”Don’t
Fence Me In”, med ungdomsværker af Nobelpris-modtageren Günter Grass vil fortælle om Grass både som
forfatter og som kunstner (se i øvrigt Museet Holmens folder vedr. forår/sommer 2017).
Generalforsamling i foreningen Venner af Museet Holmen torsdag 23. marts kl. 19 på Museet Holmen
I henhold til foreningens vedtægter indkaldes der til generalforsamling som anført. Alle medlemmer, der
har betalt kontingent senest 20. marts, er stemmeberettigede. Dagsorden (i h.t. vedtægterne):
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Aflæggelse af bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Indkomne forslag
Evt. forslag skal være undertegnede i hænde senest 15. marts

5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen består p.t. af Anette Jensen, Birgitte Boelt, Kirsten Moesgaard, Marianne Garder Jensen, Alex
Steinbach, Jørgen Steinicke og Karsten Eskildsen. Tre medlemmer: Kirsten Moesgaard, Jørgen Steinicke og
Alex Steinbach er i flg. vedtægter og konstituering på valg, hvoraf de to førstnævnte er villige til genvalg.
Bestyrelsen har forslag til den ledige plads.

7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor og en revisorsuppleant
Hans Holt er revisor, og bestyrelsen foreslår genvalg. Der er p.t. ingen suppleant.

9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen byder bestyrelsen på en forfriskning og et fornøjeligt kunstcauseri (annonceres).
Medlemskab tegnes enten ved at sende en mail til foreningens sekretær, Marianne Garder Jensen, mail:
garderjensen@bbsyd.dk, eller til Karsten Eskildsen, mail: kaes@mail.dk, hvorefter betalingsinfo vil blive
returneret. Medlemskab registreres tillige ved indbetaling af kr. 100 (enkeltmedlemskab) hhv. kr. 150 (for
par) på konto i Sydbank Tønder: reg.nr 7970 konto 1481065, med NB samtidig opgivelse af navn, adresse
(post og mail) og tlf.nr. (helst mobil af hensyn til evt. sms-information).
Vel mødt og mange venlige hilsner

Karsten Eskildsen, fmd.

