Nyhedsbrev december 2013
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt og kreativt nytår!

Generalforsamling!

Dagsorden til generalforsamling:

BRA holder generalforsamling den 28.
januar 2013 kl. 19.00 på Den Røde Okse,
Tarphagevej 9, 6710 Esbjerg V. Af hensyn
til traktementet, vil vi gerne have en

1.
2.
3.

tilbagemelding på berit@gh-service.dk om
du har lyst til at deltage.
Bestyrelsen vil gerne opfordre dig til at
støtte op omkring generalforsamlingen, der
skal vælges en del nye til bestyrelsen og
det er her du har mulighed for at præge
arbejdet i foreningen.
Du er velkommen til at kontakte en fra
bestyrelsen, for at få mere at vide om
bestyrelsesarbejdet.

4.

5.
6.

7.

Valg af dirigent
Formandsberetning
Regnskabsberetning for
regnskabsåret 2013
Indkomne forslag (skal være den
daglige ledelse i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen).
Vedtægtsændringer!
Kontingentfastsættelse
Valg af daglig ledelse. 3
medlemmer, 3 suppleanter og en
revisor. Medlemmer vælges for 2
år.
Eventuelt

Udstillinger i 2014
Forårsudstilling:
Sæt X i kalenderen! Udstilling på UC Syddanmark, Skolebakken, 6705 Esbjerg Ø i perioden den
13. marts til 28. marts 2013. Der er fernisering lørdag den 15. marts kl. 14 – 16.
Tilmeldingsblanketten bliver senere lagt ind på vores hjemmeside. Deltagergebyr på kr. 100,-.
Smedeværkstedet i Varde
Vores efterårsudstilling bliver i 2014 på Smedeværksteder i Varde i perioden 12. – 21.
september. Der kommer information omkring udstillingen, når vi nærmer os datoen.
Følg med på foreningens hjemmeside og Facebook.

”forårsfrokost/julefrokost”
BRAs traditionelle julefrokost holdes i
år i forbindelse med afslutning af
forårsudstilling på UCSyddanmark. Vi
har reserveret bord på Sydvesten
den 28. marts kl. 18.00. Tilmelding til
arrangementet kommer senere på
vores hjemmeside og facebook

Bladet:
Husk at sende lidt information om spændende
udstillinger eller sjove kunstneriske oplevelser ind
til redaktionen, så du er med til at sikre BRAbladets eksistens. Du kan skrive til redaktionen
Birthe Gawinski birthe.gawinski@gmail.com eller
Berit Mathisen berit@gh-service.dk. Vi hjælper
også gerne med at udforme artiklen. Nye
medlemmer opfordres i velkomstbrevet til at sende
tekst og billeder ind, og der er fortsat en del, vi
ikke har hørt fra!

