
Kunstforeningen 
Brænderigården 

Kunstforeningen Brænderigården Horsens 
 

Søndergade 41 E 
DK-8700 Horsens 

Tlf. 7625 1445  Fax 7625 1448 
Info@gb-h.dk 
 www.gb-h.dk 

Kupon til indmeldelse i Kunstforeningen Brænderigården Horsens: 
 
 
Navn:           ______________________________________________ 
 
Evt. firma     ______________________________________________ 
 
Adresse:      ______________________________________________ 
 
Postnr./by:   ______________________________________________ 
 
Telefon nr.:  ______________________________________________ 
 
Mail:             ______________________________________________ 
  
 
Antal medlemskaber: _____ 
 
Kontingent opkræves:        kvartalsvist eller   årligt (kryds af) 
 
 
Kuponen kan faxes på 7625 1448, afleveres eller sendes til nedenstående 
adresse. Du kan også maile direkte eller via hjemmesiden. 

Bliv medlem af 

Kunstforeningen 
Brænderigården 

- både for virksomheder og private ... 



Bliv medlem af Kunstforeningen Brænderigården 

 
Kunstforeningens arrangementer er blandt andet: 
 
   Kunstrejser 
   Museumsbesøg 
   Foredrag 
   Efterferniseringer 
   Vinsmagninger 
 
og du får derudover følgende fordele: 
 
 Udstillingskataloger fra Galleri Brænderigården tilsendt 
 Invitationer til ferniseringer hos Galleri Brænderigården 
 Fordelagtige vilkår på indkøb hos Galleri Brænderigården. 
 
Kunstforeningen arbejder løbende på at opnå fordele for medlemmerne hos 
vore samarbejdspartnere. 

Kunstforeningen Brænderigårdens formål er at fremme  
interessen for kunst via kulturelle arrangementer. 

Kontingentet er 1.000,-/årligt, og der kan vælges om du vil indbetale 
kvartalsvist eller årligt. 

Som medlem har du også mulighed for at vinde kunstværker. 
 
90% af kontingentet går til indkøb af kunstværker hos Galleri 
Brænderigården, og disse udloddes årligt på generalforsamlingen. 
 
For hvert års fulde kontingentbetaling, opnår man 1 lod ved udtræk- 
ningen, indtil man har vundet et kunstværk. Hvis du ikke udtrækkes, 
får du 10 lodder overført til næste års udtrækning.  Dine muligheder 
for udtrækning forøges derfor gradvist indtil du har vundet. 
 
Se vedtægterne og detaljerne omkring udlodningerne på www.gb-h.dk  
under ”Kunstforeningen”. 
 
Her kan også ses de værker som bestyrelsen har indkøbt til næste 
udlodning. 
 
Læg dertil alle de andre fordele, så har du gode muligheder for at få en  
rigtig god oplevelse, ved at være med i kunstforeningen. 

Virksomhedsmedlemskab 
 
Virksomheder har også mulighed for at tegne medlemskaber som per-
sonalegode. 
 
Der er hermed en god anledning til at pleje sine medarbejdere, og give 
et kulturelt samlingspunkt. 
 
Virksomheden tegner sig for et antal medlemskaber, og har således 
mulighed for at deltage i arrangementerne med det antal medlemska-
ber der er tegnet.  
Det må gerne være forskellige ansatte som møder op fra gang til 
gang. 
Ved udlodning af kunst på den årlige generalforsamling, har virksom-
heden samme antal lodder som man har tilmeldt medlemskaber. 

Hvad gør jeg nu 
 
Udfyld skemaet på bagsiden og send eller e-mail den til os, eller tilmeld 
via hjemmesiden på www.gb-h.dk.  
 
Så hører du fra os, men du kan altid løbende holde dig opdateret via 
hjemmesiden. 


