
 

Kjul/Saltrup 08.12.2021 

Kære Kolleger 

Med årets sidste nyhedsbrev, vil vi takke for jeres indsats i året der gik og ønske jer 

alle en rigtig glædelig jul og et godt skulpturelt nytår 2022 fyldt med inspiration, 

virkelyst og arbejdsglæde. 

Vi glæder os til at se, hvad I frembringer i 2022. 

 

DBS GENERALFORSAMLING 2022 

OBS:  Kontingentet for 2022 skal være betalt, for at du kan deltage. 

DBS bankkonto: 7670 0004658824. Kontingent: 1.500 kr.  

Søndag den 23. januar 2022 afholdes DBS generalforsamling på 

GÆSTEATELIER HOLLUFGÅRD, Hollufgårds Allé 26, 5220 Odense SØ 

Dagens program: 

Kl.13.00:   Frokost 

Vi beder medlemmerne om tilmelding til frokosten senest  

søndag den 16. januar til Stinne Teglhus på mail: hg10teglhus@pc.dk 

 

Kl. 14.00:  Guidet rundvisning på Hollufgårds Kunstværksteder v. Frank Fenriz. 

 Se mere på www.gæsteatelierhollufgård.dk 

 

Kl. 15.00:  DBS generalforsamling 

Kl. 16.00:  Kaffe og kage 

Dagsorden, formandsberetning og udkast til regnskab følger efter nytår. 

Forslag til generalforsamling skal være modtaget før 8. januar 2022 

mailto:hg10teglhus@pc.dk
http://www.gæsteatelierhollufgård.dk/


DBS Skulpturudstilling 2022 Dronninglund:                 

”Forunderlig skulptur/natur” 

Udstillingen åbner lørdag den 18. juni og slutter den 18. september 2022 

Se betingelser for deltagelse på udstillingen i den vedhæftede invitation. 

Forhåndstilmelding til udstillingen senest 15. december til Stinne Teglhus: 

Stinneteglhus@dronninglund-kunstcenter.dk 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mange medlemmer udstillede i sommerperioden i tre velorganiserede og 

velbesøgte udstillingsbyer. 

Ølgod 2021:  Salg på ca. 400.000 kr.                                                                                     

Skulptur Galten: 7 skulpturer solgt                                                                                                               

Give Skulpturby: Ikke opgjort endnu                                                                                                             

Bestyrelsen arbejder på en kommende skulpturudstilling i Ølgod 2023, samt andre 

udstillingsmuligheder for medlemmerne i 2022 og 2023. Mere herom senere. 

Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at kontakte bestyrelsesmedlem 

Frank Fenriz, frankfenris@yahoo.dk hvis de vil undervise kollegerne i et af deres 

kompetenceområder. 

Husk at benytte jer af DBS hjemmeside, hvor vores webmaster Jørgen Falck gerne 

bringer fotos og tekst om nye udstillinger og afsløringer af større værker under 

menupunktet: ”Medlemmernes egne udstillinger”.  

Mail til Jørgen Falck: jørgenfalck@icloud.com 

Medlemskode til hjemmeside: DBS 2013 

 

De bedste jule- og nytårshilsner fra 

Henning, Peter, Frank, Jytte, Stinne og Helle 
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