
Nyhedsbrev nr. 25 – februar 2014  

 
Dette nyhedsbrev er en opdatering her umiddelbart efter generalforsamlingen med bortlodning.  
Bestyrelsen er allerede i arbejdstøjet og kan præsentere følgende nyheder: 
 
Generalforsamlingen 2014  
Formandens beretning og referatet fra generalforsamlingen kan nu læses på netsiden under 
”Nyhedsbreve”.  
Bestyrelsen har konstitueret sig således: Carsten Kjær (formand), Anne Theander (kasserer), Janne Skov 
Hansen (sekretær), Anker Hedegaard (PR-chef), Jørgen Melstrup (medlem). 
Nærmere data (adresser, telefon) er lagt på netsiden – find os på www.gb-h.dk – klik på Kunstforeningen. 
 
Arrangementer i 2014 
Bestyrelsen arbejder med kalenderen og efterhånden som datoer bliver fastlagt, lægges de ind på netsiden 
under ”Kalenderen”. Alle medlemmer får i god tid mail fra os med indbydelsen og praktiske oplysninger. 
For øjeblikket er disse arrangementer aftalt: 
Kunsten på Rådhuset (tirsdag 13.5.), nyt besøg i Cafe Hack (en torsdag i august-september), foredragsræk-
ke med Bente Hammershøy i Galleriet (tirsdag 23.9., onsdag 8.10. og torsdag 23.10.), generalforsamling i 
2015 (tirsdag 27.1.). 
Noter datoerne og hold øje med os – der kommer mere……… 
 
Kunstkøb i 2014 
Der er allerede i starten af januar og senest i forbindelse med bestyrelsens seneste møde foretaget en ræk-
ke kunstkøb til bortlodningen i januar 2015. Alle købene kan ses på netsiden. 
 
Nye medlemmer 
Bestyrelsen har sat sig nye mål for antal medlemmer. 
Den nemmeste og bedste måde at blive nyt medlem på er at udfylde kontaktformularen på netsiden. 
Umiddelbart derefter får det nye medlem en velkomstmail med praktiske oplysninger, og vi håber, at rigtig 
mange vil være med i vores forening. 
Årskontingentet for 2014 koster uændret 1.000 kr., hvoraf mindst 900 kr. bruges til kunstkøb, som man se-
nere vil kunne vinde tilbage. 
 
Det personlige medlemskort for 2014 
Det nye kort er sølvfarvet og blev udleveret på generalforsamlingen til de medlemmer, der var til stede. 
Endnu har vi omkring 25 medlemskort, som kan afhentes ved personligt fremmøde i Galleriet. 
 
Kunstforeningen på Facebook 
I bestræbelserne for at trække nye interesserede til har bestyrelsen besluttet, at gøre den tidligere lukkede 
gruppe åben. Det betyder, at enhver, der er interesseret i Kunstforeningen, kan se hvad vi laver, og målet er 
naturligvis, at man bliver interesseret i at være ”rigtigt” medlem af foreningen. 
 
Medlemsfordele/samarbejdspartnere 
Vi har netop (starter 17.2.) budt velkommen til en ny samarbejdspartner:  
Cafe GRaN i Grønnegade. Du kan på netsiden i detaljer læse om fordelene ved  
at vise medlemskortet hos vore samarbejdspartnere.  
Der er efter generalforsamlingen sket en opdatering med de præcise og seneste 
oplysninger om fordele. 
 
Bestyrelsen byder velkommen til endnu et godt år i Kunstforeningen. 

Kunstforeningen Brænderigården Horsens  

Kunstforeningen  Brænderigården Horsens - Søndergade 41 E - 8700 Horsens. Tlf.  4013 6886 - www.gb-h.dk  Info@gb-h.dk 


