Foreningen ”Kunsthåndværk i Vrensted”

Den 13.oktober 2016 blev der holdt stiftende generalforsamling i foreningen ”Kunsthåndværk i Vrensted”.
De seneste 12 år har Vrensted været hjemsted for den årlige Kunsthåndværkerudstilling den sidste
weekend i oktober, hvor den tidligere Vrensted skole har lagt lokaler til 20 - 25 udstillere af keramik,
smykker, vævning, trædrejning etc. Bare ikke i år, idet skolen står for en større ombygning for at genopstå
som ”Byens Hus” i 2017.
I forbindelse med oprettelsen af ”Byens Hus”, der vil blive styret af frivillige i et Foreningssamvirke, har det
været vigtigt for arrangementsgruppen omkring kunsthåndværksudstillingen, at den årige udstilling bliver
en del af Foreningssamvirket i Vrensted og ”Byens hus”, ligesom gruppen, gennem deltagelse i
Foreningssamvirket, ønsker at bevare kontinuiteten for kommende års
”Kunsthåndværksudstillingsarrangementer” i Vrensted.
Den nyoprettede forenings formål er, at arrangere en årlig Kunsthåndværksudstilling med deltagelse af
indbudte udstillere samt at indkøbe kunst og kunsthåndværk til udsmykning i Vrensted.
Der blev på den stiftende generalforsamling valgt en bestyrelse på 7 personer + suppleanter, der nu danner
en arbejdsgruppe for udstillingen i 2017 indtil den ordinære generalforsamling i februar.

Den Ordinære generalforsamling i ”Foreningen Kunsthåndværk i Vrensted” 09-02-2017.
Formanden for arbejdsgruppen, Elin Schierup, berettede om, at der ikke har været nogen aktiviteter i 2016
ud over stiftelsen af foreningen, som med et medlemskontingent på 50 kr. i øjeblikket består af 26
medlemmer.
I 2017 vil den årlige kunsthåndværksudstilling igen blive gennemført i weekenden 28.-29. oktober i det
nuværende forsamlingshus, Vrenstedvej 465, 9480 Løkken med ca. 20 udstillere. Der vil blive reklameret på
Facebook, i lokalpressen og ved opslag.

Efter gennemgang og godkendelse af regnskab og budget, fastholdt man et kontingent på 50 kr. samt en
stadeleje på udstillingen 2017 på 200 kr.
Der valgtes en bestyrelse på 7 personer samt 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant ved genvalg
fra den stiftende generalforsamling.

Bestyrelsen i ”Foreningen Kunsthåndværk i Vrensted”.
Bestyrelsen konstituerede sig som nedenstående.

Elin Schierup, formand.

tlf. 40 71 91 88

echierup@gmailcom

Ingrid Andreasen, næstformand.

tlf. 98 88 92 05

jens.ingrid@nordfiber.dk

Heidi Kromayer, sekretær

tlf. 21 69 24 91

heidikromayer@gmail.com

Tove Dal Sørensen, kasserer

tlf. 30 51 88 84

kaerholm1@hotmail.com

Bodil Aagaard
Thøger Dige

tlf. 98 22 33 02

Jette Gjerløv

tlf. 23 90 90 74

Suppleanter:
Anne Marie Schierup tlf. 24 41 04 25
Dorit Juhl

tlf. 98 88 93 06

Suppleanter deltager i alle bestyrelsesmøder.

