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Kære medlem/mer 
 
Den ekstraordinære generalforsamling blev mandag den 17. januar 2022 afviklet i god ro og orden.  
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev fremlagt, drøftet og vedtaget. 
Så snart referatet er skrevet og der er udarbejdet en ny udgave af foreningens vedtægter, lægger 
vi begge dele på hjemmesiden. 
Vi gør opmærksom på, at datoen for den ordinære generalforsamling er fredag d. 29. april og at 
udlodningen af årets kunstværker finder sted fredag d. 20. maj 2022. 
Nærmere følger om tid og sted. 

 
 
FILM I CAFEBIOGRAFEN OG SAMVÆR I 
GALLERIET onsdag den 9. februar 2022 
 
Den 10. marts 2020 – dagen før Danmark lukkede ned 
første gang – var vi 40 medlemmer i biografen og til oplæg i 
Galleriet. Filmen var den gang Portræt af en kvinde i 
flammer. Siden har Corona hindret os i at følge en god 
tradition op. Men nu forsøger vi os igen. 
 
I slutningen af januar har filmen THE LOST LEONARDO 
premiere og vi har i samarbejde med CAFE BIOGRAFEN 
reserveret et antal billetter til forestillingen onsdag d.9 
februar kl 16.00. 
 
Efter forestillingen går vi sammen i Galleriet hvor vi byder 
på et glas vin og en sandwich og har mulighed for at snakke 
sammen om vores oplevelser med filmen. 
Arrangementet forventes afsluttet kl ca. 19.00. 
 
THE LOST LEONARDO er hele historien bag Salvador Mundi 
– verdens hidtil dyreste maleri solgt til 450 millioner dollars. 
 
I 2011 præsenterede the National Gallery i London maleriet som en ægte Leonardo da Vinci. 
 
Filmet over en treårig periode afslører The Lost Leonardo hele historien bag Salvador Mundi med 
hovedpersoner fra kunst, finans og international politik. Filmen går på opdagelse i de aktører, som spiller en 
rolle i historien om maleriet, og stiller bl. a. spørgsmålet: Er dette maleri, som blev solgt for flere millioner 
dollars rent faktisk af Leonardo, eller ville visse magtfulde spillere bare have det sådan? 
 
Prisen for arrangementet incl biografbillet, vin og sandwich er kr. 150 pr person. 
Max 40 deltagere. 



 
Tilmelding og betaling til foreningens konto 9570-12617070 med angivelse af medlemsnummer-BI-navn-
antal deltagere senest den 2. februar (Eks: 179-BI-Bjarne-2) 
 
Billetter udleveres til deltagerne i biografen lige før forestillingen. 
På gensyn. 
 
Gældende Corona regler gælder. 

 

Købe/byttedag for medlemmer lørdag den 12. marts 2022 fra 13.30 til 16.30 i 
Gallerie Rasmus, Ny Vestergade 

  
Måske har du et eller flere kunstværker, som du kunne tænke dig at bytte eller sælge til et andet 
medlem? 
Eller omvendt kunne det være, at du havde lyst til lidt fornyelse og var interesseret i at købe 
noget? 
Vi laver på opfordring en købe/byttedag, hvor man må komme med højst 3 kunstværker og enten 
bytte med et andet medlem eller sælge det.  
  
Du aftaler selv købs-/salgspris. 
  
Værkerne behøver ikke at være fra Gallerie Rasmus. 
  
Man skal tilmelde sig arrangementet, så vi på bedste coronasikrede måde kan tilrettelægge slagets 
gang. 
  
Du skal tilmelde dig på event@kf-rasmusodense.dk med antal værker (0-3) 
   
Vi glæder os til at se dig! 
  

Ferniseringer:  
 
28.1 – 19.2 Færøsk kunst – Kari Svensson, Øssur Mohr, Majken a Grømma 
 
25.2 – 26.3  ”All that Jazz” med Benjamin Torcal Torres, Laura Iniesta, Narcis Gironell, Alf Pedersen og John 
Ovesen. 
 
1.4 – 30.4 Maise Correll og Kurt Mair. 
 
6.5 – 8.5 Kunstmesse Art Herning 
 
Glæd dig til Art Herning 6-8. maj 2022, hvor Gallerie Rasmus er til stede med et bredt udvalg af galleriets 
kunstnere. 
 
20.5 – 11.6 Marianne Christoffersen, Pascal Bordariers og Lene Regius. 
 
24.6 – 13.8 Sommer i Rasmus, del 1 ”Se hvad vi fandt sydpå” 

mailto:event@kf-rasmusodense.dk


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  

Peter Rasmus tilbyder medlemsrabat ved leje af spændende bolig i 

Skagen. Se mere herom på galleriets hjemmeside!  

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen Anne Fugl 

Formand 

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

Sammen skaber vi Kunstforeningen Rasmus  

 


