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Til Korsør Kunstforenings medlemmer 

 
Velkommen til den nye sæson 2022-23.  
Det er den 57. sæson  
- kontingentet er snart forfalden til betaling 
gerne senest 1. november:  
- Personlige 330 kr.  
- Børn og skoleklasser 165 kr.   
- Virksomheder (med særlig service) 1.600 kr. 
Betaling med angivelse af hvem og hvad der betales på 
netbank reg.nr. 1551 konto 5553644 el. MobilPay 76742 
 

Medlemsgaven 2022  

– et flot grafisk tryk efter eget 
valg blandt mange udført af 
Palle Rud Christoffersen. I 
Kunstavisen skrev Helle Jessen, 
Næstved: ”Palle Rud 
Christoffersen har skabt en 
række fine nonfigurative 
grafiske værker, hvor eksperi-
menterende afsøgninger med 
udgangspunkt i de samme 
linoleumsplader er resultatet i 
nogle meget interessante 
farvesammenstillinger. De 

bæres alle af en sikker (og ”beåndet”) koloristisk 
fornemmelse og formidler en glæde ved farven, som er 
få forundt. Hans klare formsprog er altid en fornøjelse 
at fordybe sig i!” 
 

Hent din medlemsgave! 
Torsdag den 6. oktober kl. 17-19   
Søndag den 9. oktober kl. 16-17 
Mandag den 10. oktober kl. 16-18 
Eller efter nærmere aftale med formanden. 
NB: Virksomheder vil få gaven bragt i ramme på et 
senere tidspunkt. 
 

Udstillinger: 
Landskabsmalerier af Ib Orla-Jensen i Korsør Kulturhus 
endnu kort tid - tages ned den 3. oktober. 
 

   

 

LÅN et maleri fra udstillingen? 
BEMÆRK: Der er mulighed for at institutioner og  
virksomheder kan låne malerierne af Ib Orla-Jensen 
efter nærmere aftale. (Henvendelse til formanden) 
 

Malerier og tryk af Troels Trier  

Ophænges 3.-5. oktober på Marmorsalens balkon, 
- Fri entré -  ophængt frem til 30. oktober.  
- Åbent ma.-to. Kl. 10-19 og fr. kl. 10-14  -  lø.-sø. kun 
ved arrangementer i huset.   
Alle værker er til salg – tryk uden ramme. 

 Maleri 80x60 ”Fuld fart frem” 
 

Sæt X i kalenderen 
Fernisering søndag den 9. oktober kl. 14 – 

Troels Trier vil være til stede  
- Tryk uden ramme: køb/udleveres på dagen. 
ALLE er som sædvanlig velkomne! 

 
Har du et udstillings-ønske? 
med en kunstner, som du overvejer at købe af – måske 
synes bestyrelsen det er en god idé - så spørg os gerne. 
 
 
Bedste hilsner på vegne af bestyrelsen 
Finn Mikkelsen 
 

Bemærk: Med dette medlemsbrev er tillige referat, 

beretning og regnskab fra generalforsamlingen 2022  
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Referat fra generalforsamlingen 2022 afholdt torsdag den 22. september kl. 19  

– i Korsør Kulturhus, Skolegade 1, Korsør, lokale 222. 
 
Dagsorden efter vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent: Efter formandens velkomst til de 
fremmødte 10 medlemmer valgtes Steen Friis Olsen til 
dirigent. Han konstaterede forsamlingens lovlighed. 
 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne 
år: Bestyrelsens beretning for sæson 2021-22 (vedlagt) 
blev uddelt til de fremmødte og formanden gennemgik 
og kommenterede de trykte ord. Beretningen blev 
suppleret af Lonni Åxman, som fortalte, at der ved 
arrangementer i kulturhuset altid var gæster, som gik 
rundt for at se kunstudstillingen på væggene. 
Beretningen blev vedtaget med applaus.  
 

3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne 
år og for Korsør Kunstforenings Fond ”Kunstkassen”: 
Kassereren fremlagde foreningens regnskab 2021-22 
samt for ”Kunstkassen”. Sæsonens underskud var på 
22.165 kr.; men der er stadig 2178 kr. i kassen samt i 
”Kunstkassen” 10.000 kr. Regnskaberne blev vedtaget 
med applaus.  
 

4. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag 
til aktiviteter for det kommende år. 
Bestyrelsen foreslår igen uændret kontingent - for 
sæson 2022-23 er det: - Personlige medlemmer 330 kr. 
- Børn og skoleklasser 165 kr. - Virksomheder og 
institutioner (med særlig service) 1600 kr. – Forslaget 
blev vedtaget med baggrund i budgettet. Idet det blev 
bemærket, at der ikke kan bruges flere penge end 
foreningens konto indeholder; men at der vil blive gjort 
en indsats for at få flere medlemmer. Ligesom det bør 
overvejes om der skal søges om større tilskud fra 
kommunen eller fra andre tilskudsgivere. Aktiviteterne 
må således afspejle den økonomiske formåen. 
 

5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde 
senest ugedagen før (Alhøjvænget 31, Korsør eller e-mail)): 
ingen modtaget. 
 

6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer m.fl.: 
- 4 bestyrelsesmedlemmer: der er 3, som afgår efter 
tur: Finn Mikkelsen, Jens Sejr, Birger Lykke blev alle 
genvalgt.  
Bestyrelsens øvrige medlemmer er Anne-Marie Aarre, 
Grete Dommerby, Tove Madsen. (Der er efter 
vedtægterne mulighed for 8 medlemmer i bestyrelsen). 
- 1 revisor: Claus Jørgensen blev genvalgt. Den anden 
revisor er John Dyrby Paulsen. 

- 2 suppleanter: Steen Friis Olsen og Lonni Åxman 
valgtes. Bent Robert Hansen blev takket for indsatsen 
gennem tiden. 
 

7. Eventuelt 
- Formanden fortalte om den næste udstilling med 
malerier og tryk udført af kunstneren og entertaineren 
Troels Trier. Den ophænges den 3. oktober. Der vil være 
fernisering med kunstneren søndag den 9. oktober kl. 
14, hvor alle er velkomne. Udstillingen kan ses hele 
oktober måned. 

 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og 
takkede forsamlingen for god ro og orden. 
Formanden takkede dirigenten for vel udført hverv 
 

Efter generalforsamlingen var der sædvanen tro 
lodtrækning blandt deltagerne om forskellige grafiske 
blade og tidligere ”rumlige” medlemsgaver og samt 
forskellige bøger. Alle fik mulighed for at hjemtage to 
præmier. Herefter var foreningen vært ved et let 
traktement med hjemmebagt franskbrød og oste samt 
vin og vand.  
 
23. september 2022 - Referent/Finn Mikkelsen 
24. september Steen Friis-Olsen, dirigent 
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