
 

 

Kære medlemmer af Dansk Billedhuggersamfund 

 

GENERALFORSAMLING 2021  

Kære kolleger  

Den planlagte generalforsamling 29/5 er aflyst. Men vi regner med, at alle er 

vaccinerede i august, så vi indkalder hermed til DBS’ årlige generalforsamling 

14. august 2021.  

Mødested for generalforsamling 2021:  

Tegners Museum i Dronningmølle  

Vi mødes til guidet omvisning kl. 13.00 i Tegners Museum                                               

( https://www.rudolphtegner.dk) . Ønsker man at gå tur i statueparken i det 

smukke område Rusland, kan man komme lidt før. Der er mulighed for at købe  

drikkevarer og der findes et lille traktørsted, hvor der er mulighed for at købe 

drikkevarer og sandwich (forudbestilling ). 

Kl. 15.00 er der traktement og Generalforsamling på Kronborg Slot i Malene 

Bjelkes værksted og showroom. Kronborg 17, Helsingør 

Det tager 25 minutter i bil. Der er mulighed for samkørsel (inkl. afhentning på 

Helsingør Station) for de, der tager offentlig transport. Kontakt Helle: 

raskcrawford@dadlnet.dk 

DBS projekter i støbeskeen: 

-Da mødet 29.maj på Dronninglund Kunstcenter er aflyst kommer der en ny 

dato for INSPIRATIONSDAG på Kunstcenteret i næste DBS Nyhedsbrev. 

-Ølgod åbner 26. juni 2021 

-Skulpturby Galten åbner 21. maj 2021 

-Ledreborg Slot. Som bekendt blev biennalen på Ledreborg Slot aflyst i 2020 

pga. Corona. Vi arbejder videre med planerne om en udstilling i slotsparken 

efter corona. 

-Skulpturudstilling på Dronninglund Kunstcenter: Sommer 2022 

 

Vi ønsker jer alle en god sommer og håber at ses 14. august.                                     

Stinne Teglhus, Jytte Høeg, Helle Rask Crawford, Peter Hesk, Frank Fenriz, 

Henning Elving 

https://www.rudolphtegner.dk/


 

 

 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag.  Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde 

senest 31.07.2021 

Sendes til næstformanden: hg10teglhus@pc.dk 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. 

På valg er Henning Eving og suppleant Frank Fenriz 

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 

8. Evt. 

 

TILMELDING TIL GENERALFORSAMLING og rundvisning på Tegners 

Museum sendes til Helle raskcrawford@dadlnet.dk senest 31.07.2021 
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