
FORMANDEN Orienterer…………………….25. januar 2015   
 
 
Kære medlemmer af  Afkørsel 58 ! 
 
GODT NYTÅR ønskes I alle samtidig med, at jeg siger TAK for jeres engagement i det 
gamle år.  Uden jeres deltagelse er der jo ingen grund til at have en kunstforening   
 
Bestyrelsen har nu været samlet og har lagt planer for det kommende år i 
kunstforeningen. I samarbejde med Kunstforeningen Progres  har vi faktisk et helt 
fantastisk udbud af arrangementer i 2015. 
 
Det vil I høre om lidt senere, når vi udsender årsprogrammet for begge foreninger inden 
længe. 
 
Det første, der sker, er vores generalforsamling torsdag d. 26. Februar 2015 kl. 19:00. 
Vi holder den på Kastaniehøj i Hedensted og ud over selve generalforsamlingen vil der 
være udlodning af de kunstværker, vi i årets løb har indkøbt til jer. 
I kan på hjemmesiden www.Afkoersel58.dk  se de værker, vi har indkøbt til 
udlodningen. De findes under ”Indkøbt kunst”. 
En særlig indbydelse til generalforsamlingen er med i denne sending, sammen med 
regnskabet.. 
Der er jo altid valgt til bestyrelsen, og i år har vores skattede kasserer, Lotte Eden 
besluttet at holde en pause fra bestyrelsesarbejdet. Det er krævende nok at være 
hverdags-alene-mor til en kvik gut på 2 år  
Derfor søger vi en ny kasserer og håber, at der er en af jer, der har lidt pengeforstand og 
lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet. Kontakt mig meget gerne: 
vibecapion@gmail.com. 
 
Vores medlemsantal er på ca 100, og det er rigtig fint, at vi er så mange. Vi vil gerne give 
mange flere lejlighed til at nyde kunsten sammen med os, så kender du nogen, der deler 
kunstinteressen, må du meget gerne anbefale dem et medlemskab af foreningen. 
 
Kort tid efter generalforsamlingen vil vi udsende årsprogrammet for både Afkørsel 58 
og Progres. Der er sommertur til Holstebro og week-endtur til Skagen, kunstudstilling 
på HorsensKunstmuseum, vores egen udstilling på Højvang og en juniaften blandt 
skulpturerne på Sculpture by the Sea. 
Plus meget mere  
 
Men først og fremmest: Velkommen til generalforsamlingen på Kastaniehøj torsdag d. 
26. Februar kl. 19:00. 
 
Mange hilsener fra 
Vibe Capion 
Formand 
Afkørsel58  
OG PS: husk at besøge vores hjemmeside: www.afkoersel58.dk 

 

http://www.afkoersel58.dk/

