Den 03.05.2019

REFERAT FRA ORDINÆRT GRUPPEMØDE
torsdag den 02.05.2019.

1. Velkomst.
Merete bød velkommen til de fremmødte medlemmer.
2. Fællessang.
Kom Maj, du søde milde.
3. Meddelelser fra bestyrelsen.
Karen kunne fortælle, at hun havde kontaktet borgmesteren for at aftale om hun
ville åbne vores efterårsudstilling. Da hun ringede til borgmesterens kontor fik hun
at vide, at hun skulle ringe til borgmesterens sekretær, hvilket hun gjorde.
Sekretæren skulle ringe tilbage, men intet er sket på nuværende tidspunkt. Merete
prøver igen borgmesteren og ser om det lykkes denne gang. Kunst I Pinsen, der er
nu 7 til at udstille i Cafeen. Der er plads til flere hvis nogen gerne vil være med.
Corona har betalt 800 kr. og man deles om udgifterne for at deltage og for kaffe og
te. Vagterne de 3 dage aftales parterne i mellem, men er sådan at man ikke
behøver at være på vagt hele dagen.
Alice vil spørge banken om MobilePay. Det er der jo nogen der har efterspurgt til
vores efterårsudstilling. Alice oplyste, at vi nu er 48 medlemmer med det nye
medlem Jane Saaby. Nogle ønskede en medlemsliste og Alice noterede dette.
4. Tilmelding til sommerudflugten 04.06.2019 til Vagn 21768023.Betaling senest den
17.05. Betaling til bank Reg. 1551 og konto 0534706. Alice Hvid modtager kontant
betaling. Pris for medlemmer 280,00 kr. og ikke medlemmer 380,00 kr.
Anni kunne fortælle, at der på nuværende tidspunkt var 32 tilmeldte og at fristen

endnu ikke er udløbet. Dejligt at se den opbakning. Alice modtog betaling for
deltagelse i udflugten.
5. Kaffe.
6. Afprøv jeres evner i kunst inden for mosaik.
Merete havde taget hammer og tæpper med. Tallerkener, som blev brugt til portal til
sidste års efterårsudstilling, blev hentet op fra rummet. Så gik vi i gang med at
knuse tallerkener og herefter blev der lavet et stort billede af forskellige stykker og
farver på en tidligere brugt plade. Medlemmerne var gode til at samarbejde og
komme med ideer. Det blev rigtigt flot og skal nu limes, hvilket Merete vil gøre i
morgen.
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