
 
 

Nyt fra kreds 4 – november 2019 

I kreds 4 er vi snart klar til generalforsamlingen, som afholdes d. 12.december 2019 på Vejen 
Kunstmuseum, som er vores nye samarbejdspartner omkring Billedkunstens Dag. 
 
Vi mangler nye i bestyrelsen…. Måske er det noget for dig? 
 
Vores aktiviteter i kreds 4 er pt. at udvikle samarbejder med kunstmuseer i området. 
Måske du er interesseret i, at vi som bestyrelse skal i gang med et initiativ i nærheden af 
dig? 
 
Desværre har vi ikke haft stort tilslutning til vore kurser de seneste år. Derfor har vi valgt 
ikke længere at bruge energi på at arrangerer, men henviser i stedet til de øvrige kredse i 
Danmarks Billedkunstlærere. 
 
Håber at se dig til generalforsamlingen. 

 
 

 

Generalforsamling Kreds 4 

Syd- og Sønderjylland 
Torsdag d. 12. december 2019 kl. 17.00. 

 
Generalforsamlingen afholdes i år på ”Vejen kunstmuseum”, Østergade 4, 6600 Vejen 

Vi starter kl. 17, hvor museumsinspektør Teresa Lilian Nielsen vil fortælle om museets historie, den aktuelle 

udstilling og museets igangværende nybyggeri og renovering.  

Derefter skal I høre om et nyt spændende samarbejde kreds 4 er i gang med at tilrettelægge med museet, - et 

keramik-glasur-projektet til Billedkunstens Dag 2020. Det vil dog det første år kun være for en lukket gruppe 

fra skoler i Vejen. Vi håber dog, at vi til næste kan lave et lignende arrangement for andre skoler i området.  

 



Museet skriver om renoveringen:” Set fra Troldespringvandet på Museumspladsen reetableres nord-syd-aksen til det gamle elværk i 

Lindegade gennem en mellembygning med glasfacader. Taghældning mimer elværkets gavl. Den nye bygning mod øst/venstre har samme dybde 

som bygningen mod vest/højre, der i 1940 blev opført som topmoderne bibliotek. I dag er bygningen en del af museet med mange vigtige 

kvadratmeter til bl.a. særudstillinger. ” 

Læse mere her: https://www.vejenkunstmuseum.dk/ 

Efter foredraget vil der være spisning og generalforsamling. 

Dagsorden til generalforsamling i Danmarks Billedkunstlærere Kreds 4: 

1. Valg af referent og ordstyrer 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab – kasserens beretning. 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Christina Madsen og Christina Karlson er begge på valg, og ønsker ikke genvalg. 

Vi har derfor brug for at nye opstiller. 
5. Indkomne forslag 

Venlig hilsen 
 

Formand for Danmarks Billedkunstlærere kreds 4 
Ingelise Knutzon 

 
TILMELDING NØDVENDIG pga. bespisning: Senest FREDAG d. 6. december 2019 

Til  iknutzon@outlook.dk 
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