Kære Kollega

Kjul 4.3.2020

Efter en veloverstået generalforsamling med hyggeligt samvær og en interessant rundvisning på
Clay, er vi klar til at forsætte arbejdet med dette års kommende udstillinger.
Helle Rask Crawford trådte ind i bestyrelsen og afløser Henrik Voldmester, som efter mange års
bestyrelsesarbejde ønskede at udtræde. Tak til Henrik for lang tro tjeneste og for forsat at
varetage kassererjobbet i DBS.
22 medlemmer var mødt op på Clay og kunne nyde frokost, kaffe og chokoladekiksekage i smukke
herskabelige omgivelser.
Se referat fra generalforsamlingen og fotos fra dagen på DBS hjemmeside.
Her under et par stemningsbilleder fra generalforsamlingen og rundvisning på Clay.

Keramiker Niels Huang forklarede om avancerede ekstutor-teknikker, han selv havde udviklet.

Peter Hesk, Jytte Høeg og Stinne Teglhus blev genvalgt til bestyrelsen. Frank Fenriz genvalgt som suppleant.
Alvorlige miner bordet rundt til bestyrelsens forslag om medlemsinddragelse i foreningsarbejdet.

Vi har nedsat et udvalg ang.:
”Ideer og forslag til nye udstillinger, nye arrangement og nye måder at udstille og vise skulpturkunst”.
Udvalget har aktuelt disse medlemmer: Jens Ingvar Hansen (og fra bestyrelsen Stinne, Frank og Henning).
Vi opfordrer medlemmerne til et melde sig til udvalget. – kontakt Henning Elving: he@henningelving.dk
(Vedhæftet ”Udstillinger og honorar for udstillinger i Dansk Billedhuggersamfunds regi”)
Vi nedsatte også et undervisningsudvalg med foreløbig disse medlemmer: Malene Bjelke og Helle Vinter
(og fra bestyrelsen Peter og Frank).
Vi opfordrer medlemmerne til et melde sig til udvalget. – kontakt Frank Fenriz: frankfenris@yahoo.dk

Skulpturbiennalen 2020 på Ledreborg åbner Kristi Himmelfartsdag torsdag
den 21.maj kl.17.00
Skulpturudstillingen ”Det er ganske vist….” på Dronninglund Kunstcenter åbner
søndag den 21.juni kl.12.00
Info om Ledreborg og Dronninglund er på vej ud til alle jer, der er tilmeldt
udstillingerne.
Spørgsmål ang. Ledreborg rettes til Jytte Høeg på mail: jytte.hoeg@gmail.com
Spørgsmål ang. Dronninglund rettes til Stinne Teglhus på mail: hg10teglhus@pc.dk

DBS kan byde velkommen til 3 nye medlemmer.
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Med skulpturel hilsen bestyrelsen
Henning Elving, Peter Hesk, Helle Crawford, Frank Fenriz, Jytte Høeg og Stinne Teglhus

