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Et år går på hæld

Et nyt år begynder - med store forandringer
for Næstved Kunstforening
Fra den 1 . januar 201 3 forventes Kunstforeningens fremtidige adresse at være Sct. Peders Kirkeplads 1 4 (indgang
gennem porten) i Næstved.
Kunstforeningens bestyrelse har bestemt ikke noget ønske
om at virke hemmelighedsfulde over for foreningens medlemmer, men i skrivende stund er der endnu nogen uklarhed
vedrørende såvel Kunstforeningens dispositionsret over
lokalerne, som også andre gerne vil gøre brug af, som selve
lejeforholdet. Meget skal huskes og medtænkes - mens tid
er. Endnu et møde med kommunen er datosat, og vi ser frem
til et afklarende og konstruktivt møde og håber at kunne
rykke ind i pæne, nyrenoverede lokaler.
Selv om det er vemodigt at forlade de smukke, lyse lokaler
på Amtsgården, ser vi frem til den fordel, der må være ved
den fremtidige bynære og centrale beliggenhed.
Bestyrelsen ønsker alle en god og fredfyldt juletid og et godt
og begivenhedsrigt nyt år.

Udstillinger/arrangementer i 201 3
1 0/04

Generalforsamling
Udstillingslokaler: Amtsgården, Amtmandsstien 1 , 4700 Næstved. Tlf.: 55 73 22 55
Åbent: Ferniseringsdagen 1 3-1 6. Fr. 1 2-1 6. Lø. Sø. 1 0-1 6. Ma.-To. lukket
Bank: Spar Nord 981 9 4577468295 Forside: Efterårsstemning, foto: Verner Jensen
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Formand: Lis Hansen, tlf. 55 70 06 96 Kasserer: Elisabeth Jensen, tlf: 55 72 74 76
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Amatørudstilling 201 3
afholdes i perioden 23. februar – 24. marts
Udvælgelsen til Amatørudstillingen 201 3 vil, om nødvendigt, ske ved
en lodtrækning, som finder sted i Kunstforeningens lokaler på Sct.
Peders Kirkeplads 1 4 torsdag den 1 7. januar kl. 11 .
Udstillerne udtrækkes blandt alle rettidigt afleverede/indsendte
tilmeldingsblanketter.
•

Tilmeldingsblanketter kan downloades fra foreningens
hjemmeside www.naestvedkunstforening.dk fra torsdag
den 3. januar.

•

Tilmeldingsblanketter kan tilsendes mod fremsendelse af
frankeret svarkuvert, der er modtaget af Kunstforeningen
inden torsdag den 1 0. januar.

•

Tilmeldingsblanketter kan tilsendes efter henvendelse til
Kunstforeningen på tlf. 55 70 06 96 eller
formand@naestvedkunstforening.dk

Information til medlemmerne
I anledning af Kunstforeningens årlige generalforsamling, som finder
sted den 1 0. april 201 3, minder vi vores medlemmer om, at forslag til
behandling på generalforsamlingen ifølge vedtægterne skal være
formanden i hænde i skriftlig form senest den 1 . marts.
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