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Kære medlem
Vi havde ikke forestillet os, at vi skulle holde
generalforsamling på årets første sommerdag.
Men den kom allerede fredag den 20. april.
Alligevel mødte medlemmerne talstærkt op.
Generalforsamlingen og bortlodningen forløb i
god ro og orden. Også tak for det. Vi håber de
68 vindere nyder de valgte kunstværker.
Formandens beretning og regnskabet blev
godkendt. Vedtægterne justeret og nye
medlemmer til bestyrelsen blev valgt.
Vi tog afsked med vores kasserer gennem
mange år, Solvejg Jensen, med stor tak for et
fremragende arbejde for Kunstforeningen
Rasmus. Også stor tak til Klaus Delman, der
udtrådte af bestyrelsen efter stor indsats i to
perioder i bestyrelsen.

På bestyrelsesmødet den 2. maj 2018 har
bestyrelsen konstitueret sig som følger:









Formand, Anne Fugl
Kasserer, Gitte Knudsen
Sekretær, Jan Steffensen
Best. medlem, Bjarne Strøh Andersen
Best. medlem, Peter Seeberg
Best. medlem, Merete Møller Rasmussen
Best. medlem Bente Musiat
Best. suppleant, Jane Clemensen

Persondataforordning
Fra den 25. maj 2018 har hele Europa fået en ny,
fælles lovgivning om behandling af persondata.
Persondataforordningens formål er at sikre
enkeltpersoners personlige oplysninger.
Du har afgivet personlige oplysninger til
Kunstforeningen Rasmus i forbindelse med dit
medlemskab.
For os er det vigtigt at holde øje med dine
personoplysninger og overholde reglerne i
lovgivningen.
Vi har derfor opdateret vores persondatapolitik. Du
kan læse hele versionen her:
http://www.gallerie-rasmus.dk/images/kf-rasmusodense/pdf/Privatlivspolitik-kfr-2018.pdf
Du skal ikke gøre noget i forhold til de nye regler.
Vi træffer de relevante forholdsregler, der skal til for
at beskytte dine personlige oplysninger i
overensstemmelse med lovgivningen.

På hjemmesiden http://www.gallerierasmus.dk/odense/kunstforeningodense/generalforsamling-kf-odense
kan referatet fra generalforsamlingen,
formandens beretning og gevinstlisten fra
bortlodningen ses.
Bestyrelsen takker for medvirken til god
afvikling af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen i 2019 afvikles den 26.
april på Radisson Blu H. C. Andersen Hotel.

Kommende arrangementer
H.C. Andersen festival 2018 i uge 34 - fra den
19. - 26. august
Igen i år bliver uge 34 rammen om eventyrlige
kulturaktiviteter i Odense. Kunstforeningen
Rasmus deltager også i HCA-ugen, hvor vi vil
fortælle om kunstforeningens virke.

Sammen skaber vi Kunstforeningen Rasmus
Vi glæder os over den store interesse fra både
nuværende samt nye medlemmer. I indeværende
år har næsten 50 nye medlemmer tilmeldt sig
kunstforeningen. Det glæder bestyrelsen meget
for ”Sammen skaber vi Kunstforeningen Rasmus”.
I HCA-ugen kan du som medlem tegne et ekstra
medlemskab eller tilbyde dit netværk et
medlemskab i Kunstforeningen Rasmus det
første år til halv pris (Rasmus betaler resten).
De nuværende medlemmer der kommer med et
nyt medlem eller tegner et medlemskab mere
deltager i lodtrækningen om et indrammet grafisk
værk af Anne Brerot.
Mød os allerede søndag den 19. august fra kl.
10-17 til maratonsang i den Fynske Opera.
Hold jer orienteret på galleriets hjemmeside. Der er
mange spændende arrangementer.

Lolland, Møn og Sjælland den 8. og 9.
september

Turen går til den sydøstlige del af landet, der byder
på mange spændende kunstneriske og kulturelle
oplevelser.
Vi besøger Richard Winthers hus, Dodekalitten i
Kragenæs, Fuglsang Kunstmuseum, TV2 Øst i
Vordingborg, Fanefjord Kirke og Rønnebæksholm.
På turen bor vi på Hotel Saxkjøbing.

Kunstforeningen Rasmus fejrer sit 25 års
jubilæum, lørdag den 25. august 2018

Se det spændende program på vores hjemmeside:
http://www.gallerierasmus.dk/odense/kunstforeningen-rasmusodense

Lørdag den 25. august fra kl. 9.00-11.00 inviterer
Kunstforeningen Rasmus til morgenkaffe i galleriet.
Blandt de tilstedeværende trækkes der lod om et
litografi.
Lad os fejre dagen sammen.

Prisen for overnatning og morgenmad er :
Dobbeltværelse 750 kr. og enkeltværelse 575 kr.
Derudover kommer prisen for mad og aktiviteter,
som er 1100 kr.
Tilmeldingsfristen er udløbet, men der er
mulighed for at deltage uden overnatning eller
evt. overnatning på Hotel Saxkjøbing med
forbehold for ledige værelser.
Indbetaling for mad og aktiviteter senest den 15.
juli på konto 9570 - 12617070
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Afholdte arrangementer
Skagensturen 27.- 29. april 2018
Sol, hav klitter, kunst, musik, god mad og vin,
naturoplevelser og hyggeligt samvær. Alle
ingredienser gik op i en højere enhed på
Kunstforeningens tur til Skagen.

Dejlig indkvartering på Marienlund, frokost på
Bamsemuseet, tur med Sandormen til Grenen,
fernisering på Grenen Kunstmuseum, middag
og jazz med Lektor Linds orkester. Besøg i
Skagen Kunst & Rammer før rundvisningen på
Skagens Museum med hovedvægt på den fine

Nogle spiste frokost på havnen, andre på
Brøndums Hotel før eftermiddagens fernisering på
Strandgalleriet i Gl. Skagen. Middag på Hyttefadet
og koncert med Mads Toghøj sammen med
Benjamin Torcal og Artigas Planas. I strålende sol
besøgte vi det nye fuglemusum i Skagen Grå Fyr.
Oplæg om trækfuglenes ruter og vi oplevede
ringmærkning med dedikerede medarbejdere fra
Dansk Ornitologisk Forening.

En fin oplevelse, der sluttede med en god frokost i
solen ved foden af fyret.
Og så gik turen sydpå – efter en rigtig fin tur til
Skagen.
Facebook:
Vi er for nylig kommet på Facebook - så klik ind og
synes godt om vores side, og
følg med i vores gøren og laden.
Vi har brug for din hjælp
Vi vil gerne inddrage interesserede medlemmer i
kunstforeningens arbejde, så vi kan
fastholde og udvikle vores aktiviteter.
Har du lyst til at give en hånd med til flg.
 at medvirke i HCA-festivalen i uge 34
 ideer til kommende arrangementer

særudstilling: Michael Ancher og kvinderne i
Skagen.

hører vi gerne fra dig. Send en mail til:
anne@fugl.biz
Alle aktiviteter vil ske i samarbejde med et eller
flere bestyrelsesmedlemmer.

3

Kommende udstillinger i Gallerie Rasmus
31.8. – 6.10. 18

Maise Correll, Maria Perello,
Rusinol Masramon + Pere Sala

Elsemarie og Peter Rasmus tilbyder
medlemsrabat ved leje af spændende bolig i
Skagen. Se mere herom på galleriets
hjemmeside!

12.10. – 10.11.18

Natur – ”dyr & planter mm”
Joel Gangloff, Mogens Grønbech,
Marianne Christoffersen og
Margrethe Andersen

På bestyrelsens vegne
Anne Fugl
Forkvinde

23.11. 23.12.18

Gitte Degnemark + diverse
skulpturer (nr.9)

Mobil: 51 90 77 47
Mail: anne@fugl.biz

23.11.18

Jul i Rasmus (nr. 8)

Sammen skaber vi Kunstforeningen
Rasmus

Foreningsgoder.
Rabat ved kunstkøb i Gallerie Rasmus
Der skal for god ordens skyld erindres om, at
kunstforeningens medlemmer kan få 10%
rabat ved køb af kunstværker til priser over
2.500,- kr.
Rabat ved leje af sommerhus i Skagen
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