Indbydelse til Generalforsamling i Nordvestkunst
I indkaldes hermed til Generalforsamling på Fjand Gårdbutik Café & Galleri.

Torsdag den 21. marts, kl. 19.00
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Bestyrelsens virksomhed i det forgangne år
Det reviderede regnskab
Fastsættelse af årligt kontingent for medlemmer - bestyrelsen foreslår dette uændret

5. Forslag til vedtægtsændring for Nordvestkunst stillet af bestyrelsen så vi har mulighed for at optage
nye medlemmer fra Sydthy
Bestyrelsen foreslår § 1 Adresse ændret fra:
Foreningen Nordvestkunst er et netværk hjemmehørende i de 3 nye nordvestjyske kommuner: LemvigThyborøn, Struer og Holstebro. Postadresse er hos Formanden og Sekretæren.
Til:
Foreningen Nordvestkunst er et netværk hjemmehørende i Nordvestjylland koncentreret i LemvigThyborøn, Struer, og Holstebro kommuner. Postadresse er hos Formanden og Sekretæren.
6. Status om kommende fællesudstillinger
7. Indkomne forslag fra medlemmer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Inge Lis Bendix – ønsker genvalg
Britt Baunsgaard - ønsker ikke genvalg
Bente Hornstrup – ønsker ikke genvalg
9. Valg af revisor
10. Evt.
Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
Da der kan sidde op til 7 medlemmer i bestyrelsen, vil vi gerne opfordre folk til at stille op, da
vi gerne vil have flere med. Du kan i øvrigt se og printe vedtægterne fra nordvestkunst.dk

Vi starter med hyggeligt samvær og spisning kl. 17.30
som NORDVESTKUNST er vært for
- og aftenen slutter med kaffe & kage samt ”en kunstners fortælling
om sin kunst og, hvor hun er nu ;O)
Vi mangler billedmateriale af jeres kunst til vores nye flyvers, så I er
velkommen tidligere og få fotograferet jeres kunst i Galleriet – skal
kunne hænge på væggen eller stå på et podie
Tilmelding til info@fjand-gaardbutik.dk senest den 10. marts om du kommer til generalforsamlingen med
eller uden spisning – og er du helt forhindret, må du også gerne give besked.
Med venlig hilsen, på vegne af bestyrelsen i Nordvestkunst
Maj-Britt Schwartz Kjeldsgaard - 7. februar 2019

