Indmeldingsblanket
___ Undertegnet, som er ansat i Gentofte Kommune, erklærer sig
indforstået med, at kontingentet til Kunstforeningen som pr. 1. juli 2011 er
på 50,- kr. pr. måned, fratrækkes i lønnen og overdrages til Kunstforeningen
med oplysninger om personnummer, navn og aflønningsform.
Eller
___ Undertegnede medlem, uden mulighed for løntræk/pensionstræk,
erklærer sig indforstået med at indbetale kontingentet (600 kr) én gang
årligt på konto: Regnr. 1551 Kontonr. 3133140328
Regnskabsåret løber fra 1.4. til 31.3.

Navn ________________________________________________

Cpr__________________Ansættelsessted ___________________
E-mail _______________________________________________
Løn forud ____ Løn bagud ____
Deltager i kommende lodtrækning ____ (Kræver medlemskab fra
1.10. året før, ønsker du at deltage og indmelder dig efter 1.10. skal du
indbetale kontingent for de resterende måneder på vores konto)

Underskrift __________________ Dato ___________________

Blanketten scannes og indsendes til
Mail: kunstforeningen@gentofte.dk

Bernstorffsvej 161 | 2920 | Charlottenlund
www.kfgr.dk
kunstforeningen@gentofte.dk
Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 3133140328

Kunstforeningen Gentofte Rådhus
Om Kunstforeningen
Foreningen er for alle ansatte i
Gentofte Kommune og
selvejende institutioner med
driftoverenskomst.
Kunstforeningen har eksisteret
i 50 år og har ca. 300
medlemmer.

Hvorfor en kunstforening
Fordi vi tror, at kunstneriske oplevelser er livgivende,
nyttige, underholdende og nødvendige.
Og kunstneriske oplevelser - sammen med kollegaer
fra andre hjørner af vores fælles arbejdsplads - giver
en sjovere, bedre og mere meningsfuld hverdag.

Årets kunst
Hver tredje år modtager
alle medlemmerne årets
kunst som gave.

Kunst indkøb
Foreningen indkøber
kunst hen over året, og
en gang årligt udloddes
de indkøbte værker
blandt medlemmerne.

www.kfgr.dk | kunstforeningen@gentofte.dk

Oplev ny kunst hver måned
Hver måned kan du i Rådhusets kantine opleve værker af en ny
kunstner som foreningens bestyrelse har valgt skal udstille.
Foreningen køber altid et af værkerne som efterfølgende udloddes.

Arrangementer
I løbet af året er der
medlemsarrangementer som
du indbydes til via mail; du
kan også følge foreningens
arbejde og læse om
månedens kunstner samt
deres værker på vores
hjemmeside: www.kfgr.dk

Bestyrelsen
Kunstforeningen drives i det
daglige af en bestyrelse på 7
medlemmer, som vælges på den
årlige generalforsamling.
Generalforsamling
Generalforsamlingen indvarsles
af bestyrelsen og afholdes hvert
år i april/maj måned.
Generalforsamlingen er
foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen vælger selv
sin dirigent.

Udlodning af indkøbte værker
Til foreningens generalforsamling,
typisk sidst i april, indbydes de
medlemmer som er indmeldt senest 1.
oktober året før til at deltage i
lodtrækningen om alle de indkøbte
værker. Da vi har ca. 300 medlemmer
og mellem 40 og 50 værker er
sandsynligheden for at du vinder stor.

