At planlægge ugens dage ka' ha' sine kvaler
når hver dag skal ha' sine egne ritualer.
Én ting står fast,
og der er jeg fantast:
Hver torsdag er jeg Onsdagsmaler!
Roskilde 12. april 2016

Programopdatering forår 2016
Generalforsamlingsindbydelse
Du indbydes til generalforsamling 28. april kl.19. I Natur/Teknik lokalet på Østervangsskolen. Det
er der vi plejer at være, så sæt din bil ved pakeringspladsen ved Fakta, gå skråt over skolegården, og
så vil du blive budt velkommen.
Dagsorden efter vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskabet
Godkendelse af kontingent
Valg af bestyrelse i henhold til § 3, herunder valg af revisor
Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
Eventuelt
regnskabet er vedhæftet som selvstændig fil.

Under og efter generalforsamlingen kan vi mæske os med diverse modne og farverige frugter, og af
hensyn til indkøbet, så vil jeg gerne have en tilmelding senest mandag d. 25.april.

Udstillinger i Kunst og Kaffe:
1.maj kl.14 fernisering i Kunst og Kaffe på Roskilde Havn. Det er Mette Pilmann, Birgitte Rydal og
Niels Jørgen Rasmussen, der udstiller. Du er selvfølgelig velkommen. Der er lavet plakat, som du
bedes udsende i dit netværk af forskellige medier. Det er nok væres mest effektive måde at nå flest
mulige. Det er ikke altid aviserne gider bringe noget. Plakaten er vedhæftet som selvstændig fil.
14.maj kl.14 er der igen fernisering samme sted. Sten Asbirk, Erik Poulsen, Sanne Jensen udstiller.
Når denne plakat er klar, bedes du også udsende den.

35 års jubilæum
9.september -22.september 2016 afholder vi en fælles udstilling i Farver Hammers Gård i
anledning af malergruppens 35 års jubilæum. Alle opfordres til at deltage.
Fællestema: Roskildebilleder (gerne domkirkefrit!) , Roskilde og Roskildemotiver tolket meget
frit. Format frit. Kommer du med store billeder, så kom med få. Arbejder du i mindre formater, så
kom med lidt flere. Bestyrelsen er ophængningsgruppe og supplerer sig om nødvendigt.
Tilmeldingsfrist til formanden inden 5.august

Der er masser af Roskildebilleder

11. maj: Sommerudflugt med Claus Helweg Ovesen
Vi er endnu ved planlægningen, men vi skal bl. a. besøge Jeppe Drews og Spadu's hus L.A.Rings
atelier på Sct Jørgensbjerg. Tilmelding til Sten Asbirk, der vil koordinere kørsel og udforme det
endelige program. Tilmeldingsfrist 4.maj.
På bestyrelsens vegne
Niels Jørgen

Regnskabet til generalforamlingen er vedhæftet
Plakat til fernisering er vedhæftet

