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KALENDER

April

13. april kl. 14.00-15.00:
Tag moster med på museet. Familieomvisning

Side 3

14. og 15. april kl. 12.00-16.00:
Natur - Sansning – Kunst. Tegne- og natursansekursus

AFLYST

Maj

2. maj:
Hvad med en god historie? Familieudstilling
3. maj
Generalforsamling i Ribe Kunstforening kl. 19.30

Side 4

6. maj:
Forårstur til Christiansfeld - lille by, stor historie

Side 8

August

18. – 19. august:
Københavner-tur: Kunst- og Håndværkermarked,
”Malergården” og J. F. Willumsens Museum

Side 9

September

30. september eller 7. oktober
Tur til Esbjerg Rotunden og lokale kunstnere
Nærmere omtale følger

Oktober

15. oktober
Kulturnatten

Nærmere omtale følger

November

Medio november
Foredrag om russiske ikoner på Ribe
Kunstmuseum

Nærmere omtale følger
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RIBE KUNSTFORENING
Af hensyn til arrangementernes afvikling er
TILMELDING ALTID NØDVENDIG

Tilmelding kan foretages således:
• på tlf.nr. 75 42 03 62,
• via e-mail: butik@ribe-kunstmuseum.dk
og SENEST 8 DAGE før de enkelte arrangementer (somme tider vil
tilmelding dog være nødvendig tidligere. Det vil i så fald være anført ved arrangementsbeskrivelsen).
PÅ GRUND AF FERIE HOS TRYKKERIET HAR VI DESVÆRRE VÆRET
NØDSAGET TIL AT UDSENDE DENNE UDGAVE AF BLADET I
SORT/HVID.

FRA MUSEETS VERDEN
TAG MOSTER MED PÅ MUSEET

Så er der igen familieomvisning på Ribe Kunstmuseum:
13. april kl. 14.00- 15.00
Inspireret af landskabsudstillingen arrangeres to omvisninger, hvor
det gælder om at have lugtesansen i orden! Vi skal snuse os frem
til de mest naturlige malerier, og bagefter skal vi tegne dem omvendt. GRATIS for børn under 18 år
Inge Mørch Jensen
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FORMANDEN HAR ORDET
GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ribe Kunstforening onsdag den 3. maj 2006 kl. 19.00 på Ribe Kunstmuseum.
På generalforsamlingen vil vi foreslå, at selve museet (den selvejende institution) og kunstforeningen opdeles i to selvstændige
juridiske enheder. I dag er der kun ét sæt vedtægter, én bestyrelse, og økonomien er blandet sammen. Dette er uhensigtsmæssigt både juridisk og økonomisk, ligesom der er et politisk ønske
om adskillelse. Efter en opdeling vil Ribe Kunstforening og Ribe
Kunstmuseum kunne profilere sig bedre.
DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning for 2005
3. Årsregnskab for 2005
4. Valg af museumsbestyrelsen.
Jens Henriksen villig til genvalg
5. Valg af suppleant
Flemming Rasmussen ønsker ikke genvalg
6. Fastsættelse af kontingent for 2007
7. Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægterne for Ribe
Kunstforening, således at Ribe Kunstmuseum som selvejende
institution har eget sæt vedtægter og Ribe Kunstforening får
vedtægter alene for denne forening. (Forslag til vedtægter
for Ribe Kunstforening fremgår af de følgende sider).
8. Eventuelt
Efter generalforsamlingen foretages årets lodtrækning om fire
flotte gaver til uddeling mellem kunstforeningens medlemmer. De
to første gaver udtrækkes mellem de fremmødte.
Bestyrelsen
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RIBE KUNSTFORENING
Vedtægter
§1
FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er Ribe Kunstforening.
§2
FORENINGENS FORMÅL OG VIRKE

Stk. 1
Foreningen skal bidrage til et aktivt og inspirerende liv omkring kunst og kulturelle
værdier i Ribe. Det gør den ved arrangementer, happenings, foredrag, udflugter, rejser,
samt ved udgivelser, hjemmeside m.v.
Stk. 2
Foreningen skal være støtteforening for Ribe Kunstmuseum. Det er den ved gennem
oplysende virksomhed at fremme kendskabet til museet, ved at bidrage til museets
aktiviteter og ved i samarbejde med museet at stå for arrangementer på eller udenfor
museet.
Stk. 3
Foreningen skal varetage medlemmernes interesser og arbejde for at forøge antallet af
nye medlemmer.
Stk. 4
Foreningen skal tilrettelægge en del af sine aktiviteter med henblik på fremtidige
medlemmer, det være sig børn, unge og yngre voksne.
Stk. 5
Foreningen skal både virke for traditionen og gå nye veje.
Stk. 6
Foreningen skal samarbejde med andre kunst- og kulturelle foreninger.
§3
FORENINGENS BESTYRELSE OG SAMMENSÆTNING

Stk. 1
Ribe Kunstforening ledes af en bestyrelse på syv personer valgt på den årlige
generalforsamling. Bestyrelsen skal være alsidig og sammensat, så foreningens seks
formål er dækket ind. På generalforsamlingen vælges desuden to suppleanter samt to
revisorer.
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Stk. 2
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. I år med lige årstal vælges fire
medlemmer, i år med ulige årstal tre medlemmer.
Suppleanter og revisorer vælges for et år ad gangen.
Stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en sekretær, en kasserer og 4
almindelige medlemmer.
Stk. 4
Der afholdes normalt fire bestyrelsesmøder om året. Skriftligt referat af bestyrelsens
møder sendes til bestyrelsens medlemmer senest en uge efter mødet, til godkendelse på
næste bestyrelsesmøde. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.
Stk. 5
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper, der foruden et eller flere
bestyrelsesmedlemmer også har deltagelse af andre af foreningens medlemmer.
§4
GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelse
til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen og skal med angivelse af foreløbig
dagsorden ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i de lokale dagblade eller
ved skriftlig henvendelse til kunstforeningens medlemmer.
Stk. 2
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før
generalforsamlingen.
Stk. 3
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om årets virksomhed
3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Indkomne forslag
9. Beretning om året på Ribe Kunstmuseum
10.Eventuelt
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Stk. 4
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller
når ¼ af foreningens medlemmer skriftligt og med en motiveret dagsorden begærer
dette. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at der er
anmodet om den.
Stk. 5
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling efter samme regler som til
ordinær.
§5
REGNSKAB

Stk. 1
Regnskabsåret følger kalenderåret
Stk. 2
Det reviderede regnskab kan hentes i kopi på Ribe Kunstmuseum fra 14 dage inden
generalforsamlingen.
§6
VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1
Til vedtægtsændringer eller vedtagelse af foreningens ophævelse kræves, at halvdelen
af medlemmerne er til stede, og at vedtagelsen sker med 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 2
Såfremt der ikke kan opnås 2/3 flertal for vedtægtsændring eller foreningens
ophævelse, afholdes en ny generalforsamling inden fire uger, hvor afstemning sker ved
almindelig stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte. Indkaldelse til ny
generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel på tilsvarende måde som ordinær
generalforsamling
Stk. 2
Forslag til vedtægtsændring fremsendes til bestyrelsen senest tre uger før
generalforsamlingen og udsendes af bestyrelsen til medlemmerne senest to uger før
generalforsamlingen.
§7
OPHØR AF RIBE KUNSTFORENING

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler, arkivalier, protokoller etc.
overlades til Ribe Kunstmuseum.
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UDFLUGTER
CHRISTIANSFELD – LILLE BY, STOR HISTORIE
Lørdag 6. maj 2006
Oplev den lille by Christiansfeld, der blev anlagt af herrnhuterne i
1700-tallet på opfordring fra Kong Christian VII. Christiansfeld er
den eneste brødremenighedsby i Skandinavien og udmærker sig
ved sin typiske 1700-talsarkitektur og historiske stemning.
Kl. 8.30:
Kl. 9.30-11.00:
Kl. 11-12.15:
Kl.12.30:
Kl. 13-14.15:
Kl. 14.15:
Kl. 14.30:

Kl. 16.00:
Kl. 16.45:

Afgang med bus fra Ribe Kunstmuseum
Rundvisning i Christiansfeld v/ Lorens Asmussen.
Vandring i Christiansfeld – brødremenighedens by. Vi besøger
blandt andet kirken, søstrehusets korsal og Gudsageren.
Brødremenighedens museum holder ekstraordinært åbent for
os. Her findes blandt andet eksotiske effekter hjembragt af
missionærer fra hele verden siden 1700-tallet. På museet udstilles også malerier af den lokale maler Jeppe Madsen-Ohlsen.
Afgang fra Christiansfeld mod Christinero
Frokost i det grønne i det idylliske haveanlæg Christinero fra
begyndelsen af 1780’erne. NB! Husk at medbring mad og drikke. Kaffe og kage er inkluderet i prisen.
Afgang mod Christiansfeld
Besøg hos tekstilkunstner Inge Friis, som i mange år har arbejdet med maskinsyede tekstiler. Vi ser hendes spændende hus
og hendes dejlige havehus. Derefter er der tid til et besøg i
brødremenighedens eget bageri, hvor honningkager efter
gammel, original opskrift bages og sælges, eller til at gå en
sidste tur i byen.
Afgang mod Ribe
Ankomst til Ribe Kunstmuseum

Pris for arrangementet:

Medlemmer:
100 kr.
Ikke-medlemmer:
200 kr.
I prisen er inkluderet omvisninger, museumsbesøg, bustransport,
kaffe og kage.

Tilmelding bedes givet til Ribe Kunstmuseum på tlf. nr.
75420362 – senest fredag den 25. april 2006.
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UDFLUGTER

Weekendtur til København og omegn
den 18.-19. august 2006
Program for turen:
Fredag, den 18. august
Mødetidspunkt kl. 8.00 på Odins Plads i Ribe.
Forventet ankomst ved middagstid til Vor Frue Plads i København.
Kunsthåndværkermarkedet på egen hånd.
Derefter vil der mulighed for at deltage i rundvisning i Skt. Petri
Kirke og besøge Vor Frue Kirke.
Resten af eftermiddagen til fri disposition.
Aftensmad.
Aftenen foregår udendørs i Grønnegårds Teatret, hvor der spilles
25 års jubilæumsforestilling. (HUSK evt. varmt tøj, tæppe, regntøj, paraply el.lign.)
Indkvartering og overnatning på Hotel Scandic i Hvidovre.

Lørdag, den 19. august
J. F. Willumsen-museet i Frederikssund inkl. rundvisning.
Malergården i Grevinge. Rundvisning i kunstnerfamilien Swanes
maleriske hjem.
Odsherred Kunstmuseum i Asnæs.
Annebjerg-Samlingerne, Nykøbing Sj. (Museet er grundlagt af fabrikant

J.C. Hempel og viser Nordeuropas største private antikke glassamling samt
Nordens største samling af prospektporcelæn.)

På vejen hjemad vil der være aftensmad.
Forventet hjemkomst midt på aftenen.

Pris 1.800 kr. + 210 kr. for eneværelsestillæg.
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I prisen er inkluderet:
Kørsel i moderne bus
Morgenmad i bus v/afrejse
2 x let frokost m/drikkevarer
1 hotelovernatning

1 x morgen-buffét
2 x middag
Billet til Grønnegårds Teatret
2 rejseledere på hele turen
Entré til alle museumsbesøg.

Endelig tilmelding foregår ved betaling af hele beløbet på 1.800
kr. + evt. gebyr på 210,- kr. for eneværelse – senest den 11.
maj 2006.
Beløbet kan indbetales kontant på Ribe Kunstmuseum - sammen
med indlevering af tilmeldingsblanketten.
Beløbet kan også betales på giro nr. 808-0135 (gruppe 01) – HUSK
da, at de oplysninger, der spørges om på tilmeldingsblanketten,
skal stå på bankens kvittering.
Spørgsmål vedrørende turen:
Tove Bjørn Børsting 7542 3864
Tove Kjellerup
7542 4068

J. F. Willumsen
En bjergbestigerske (1912)
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Weekendtur til København og omegn
den 18.-19. august 2006
Endelig tilmelding:
Navn ____________________________________________________
Adresse __________________________________________________
By ______________________________________________________
Navn ____________________________________________________
Adresse __________________________________________________
By ______________________________________________________
Dobbeltværelse: sæt (X) ______
Enkelttilværelse: sæt (X) ______ (Tillæg 210,- kr.)
Bemærkninger: ___________________________________________
_________________________________________________________

Anneberg Samlingerne
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TIL:

Ribe Kunstmuseum
NÆSTE NUMMER:

Udkommer i august. Henvendelse vedrørende stof til bladet kan
meddeles redaktionen.
Redaktion:

Tove Kjellerup tove.kjellerup@gmail.com
75424068
Jonna Skov
jonna.skov@mail.dk
75420572

afs.
RIBE KUNSTMUSEUM

Sct. Nicolaigade 10, 6760 Ribe
75 42 03 62
info@ribe-kunstmuseum.dk www.ribe-kunstmuseum.dk
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