Kære medlemmer
Kunstmuseet åbner igen tirsdag d. 26. maj. Derfor udsender vi nu medlemskortet (uden
blad), så I straks kan besøge museet – og gerne bruge penge i kiosken og caféen!
Foreningens aktiviteter er indstillet lidt endnu. Museet skal lige have overblik over
mulighederne, og vi arrangerer ikke ture til trange atelierer. Der kommer et medlemsblad,
når vi har materiale til det.
Vi satser på, at det efter d. 8. juni vil være tilladt at forsamles op til 50 personer. Derfor
indkalder vi under den forudsætning til generalforsamling i seminarieHuset, hvor der er god
plads til at sidde spredt. For at have styr på antal deltagere beder vi om tilmelding senest
søndag 28/6 til formanden, tlf. 75424520 eller 60546131 eller bentmortensen@hotmail.dk
Hvis reglerne til den tid ikke tillader generalforsamlingen, giver vi besked via maillisten,
vores hjemmeside og Facebook. I er også velkomne til at kontakte formanden.
PS. For at gøre mødet så kortvarigt som muligt bliver der hverken kaffepause eller auktion.

Ribe Kunstforening afholder
GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 1. juli 2020 kl. 19 i Fællessalen, seminarieHuset, indgang C
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandsberetning
Kassererens aflæggelse af revideret regnskab
Fastsættelse af kontingent for 2021
Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Tove Børsting, Ragna Weidinger, Joan
Kjær og Bent Mortensen. Tove Børsting og Joan Kjær genopstiller. Birthe Lykkeskov
og Lars Bollerslev nyopstiller.
6. Valg af suppleanter. På valg: Lars Bollerslev og Birthe Lykkeskov. Mette Voigt og
Henrik Tjørnelund nyopstiller.
7. Valg af revisorer. På valg: Jonna Skov og Svend Aage Jensen. Begge genopstiller.
8. Indkomne forslag
9. Beretning om 2019 på Ribe Kunstmuseum
10. Evt.
Forslag til generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 3
uger før generalforsamlingen. Det reviderede regnskab kan afhentes på Ribe Kunstmuseum
og ses på foreningens hjemmeside fra 2 uger inden generalforsamlingen. Med forslag til
generalforsamlingen (pkt. 8) menes medlemmers forslag vedrørende foreningens drift og
bestyrelsens arbejde. Sådanne forslag sættes til debat på generalforsamlingen og vedtages
eller forkastes af denne. Forslag til foreningens medlemsaktiviteter og kommentarer
desangående fremsættes under pkt. 10.
Bestyrelsen

