LYNDBY KULTURFORENING - resume
Bestyrelsesmøde mandag d. 8. april kl. 19.30 hos Edel
Til stede: Edel, Kate, Jens, Flemming, Dan, Hanne E.
1. Afholdte arrangementer
a. Generalforsamling: Fint fremmøde, fin beretning, god dirigent.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig: Formand Edel, Næstformand Kate,
Jens Kasserer, Hanne E. sekretær, Dan bestyrelsesmedlem
og Hanne A og Flemming suppleanter.
Hjemmesiden rettes
2. Kommende arrangementer
a. Kunst i Lejre lørdag 13. April: 22 tilmeldte – meget fint
b. Christianshavns Kanal søndag 12. Maj: Der er vi udfordret, idet arrangøren
har dobbelt booket dagen. Flemming kontakter arrangør og får det bekræftet.
Vi flytter arrangementet til søndag den 16. juni.
Invitation ud mandag 13. maj
c. Islands Brygge del 2 lørdag 29. Juni: Anders har bekræftet dato.
Invitation ud 30 maj
d. Bustur lørdag 7. September: Røsnæs/Vor Frue Kirke Kalundborg
Der laves prøvetur, hvor de enkelte stop fastlægges.
Madkurv og selv medtage drikkelse etc.
Der arbejdes på at finde bus til 30-40 personer.
3. Sommerfest på havnen lørdag 17. August:
Samarbejdsaftalen er på plads og der holdes formøde i nær fremtid
4. Byhus
Anders og Flemming har haft møde med Grethe Saaby. Det anbefales, at vi
Venter til 2020 med at søge midler. Bl.a. LAG midler. Mht. forarbejde med skitser
etc. tages der kontakt til Grethe Saabys mand Peter, der er arkitekt. Evt.
søges midler fra Landsbypuljen til at dække omkostninger hertil.
Det anbefales endvidere, at kirkens engagement afklares.
Kate har afholdt møde sammen med Birger, Mette og Lars.
Kirken fortsat interesseret.
Kommunen kontaktes med henblik på at få afklaret, om der er evt. klausuler
på området ved kirken.
Birger har laver Drop Box, hvor arbejdet i de forskellige grupper kan lægges ud.

5. Lejre Kunstforening
Vi har fået ny kontakt omkring gensidige meddelelser: Kaare R. Skou
6. Arbejdsfordeling
Opgaverne blev gennemgået og den udarbejde liste vedhæftes referatet.
7. Evt
Den årlige kunstudstilling sættes i bero. I stedet gør vi følgende: Omkring de planlagte
kunstudstillingsdatoer arrangeres tur til Nivågårdsamlingen, hvor der er udstilling af Ring og
Brendekilde. Edel holder lidt tjek.
Lejre Kunstforening arbejder på at lave en årlig udstilling i Osted hallen, og her kunne vi evt. leje os
ind med en stand for Lyndbykunstnere.
8. Næste møde
Mandag 6. maj hos Jens.
Ref: HE 15.4.19.

