Generalforsamling NKF-dk:
Er Danmark på vej mod en ny museumslov?
Valg af nye bestyrelsesmedlemmer, kontingentstigning,
besøg på Statens Værksteder for Kunst og rundvisning
i Nationalmuseets udstillinger Stemmer fra kolonierne,
Kongens Kunstkammer og Din ting, vores historie
Søndag d. 27. maj. Ankomst fra kl. 11.00: Statens Værksteder for Kunst, Strandgade 27b,
1401 København. Kaffe, brød og oplæg om SVFK. Generalforsamling kl. 12.00-14.00.
Efterfølgende rundvisning på Nationalmuseet til ca. Kl. 16.30. Museet lukker kl. 17.00.

Velkommen til årets generalforsamling, hvor vi ser tilbage på 2017 og det
arbejde bestyrelsen har gjort for forbundet; både politisk, socialt og
administrativt – men også frem mod de visioner, bestyrelsen har for 2018.
Da nogle medlemmer har valgt at træde ud af bestyrelsen, skal vi have valgt
nye kræfter ind. Er du interesseret i at bridrage til bestyrelsesarbejdet, søger
vi bl.a. et medlem til at supplere vores kasserer med det administrative
arbejde i at oprette vores nye medlemsdatabase. Vi søger også et medlem,
som er interesserede i at arbejde med at forbedre medlemsoplevelsen af
de sociale og faglige aktiviteter i forbundet. Se hvordan du stiller op i infoboksen nedenfor.
På generalforsamlingen skal vi desuden stemme om et forslag til kontingentforhøjelse samt evt. foreslåede vedtægtsændringer.
Vi håber du vil være med til at gøre NKF-dk endnu bedre!

Tilmeldingsfrist: 22. maj kl. 12.00
Tilmelding via link:
www.nkf-dk.dk/nyheder
Pris: Gratis for medlemmer af NKF
Medlemsoptagelse:
http://nkf-dk.dk/om_foreningen
/medlemskab
Eller skriv til optag@nkf-dk.dk

Indkommende forslag sendes til bestyrelsen senest d. 22. maj kl. 12.00.
Ønsker du at stille op til bestyrelsen, beder vi dig ligeledes kontakte os inden
ovenstående dato, så vi kan præsentere de opstillede kandidater.
Forslag, opstilling og øvrige kommentarer til generalforsamlingen sendes til
bestyrelsen@nkf-dk.dk
Rundvisning: ”Stemmer fra Kolonierne”, ”Kongens Kunstkammer” og
”Din ting vores historie”
Nationalmuseets udstilling om Danmarks kolonihistorie i Vestindien, Indien,
Vestafrika og Grønland handler ikke om handel, varer og ressourcer, men
om mennesker. Vi møder den vestindiske oprører Mary Thomas,
Guldkystens slavehandler Ludvig Rømer, den grønlandske profet Habakuk,
den vestindiske slave Franciscus og mange andre. Mennesker, der bærer på
dramatiske historier om savn, splittede familier, frygt og overgreb. Men også
håb, brudte lænker og oprørstrang.
Udstillingen ”Din ting – vores historie” fortæller brudstykker af vores nyeste
Danmarkshistorie igennem 17 år. Sammen med Danmarks befolkning har vi
udvalgt 30 genstande, der fortæller om dramatiske og turbulente
begivenheder og nye tendenser i vores livsstil siden år 2000.
Under rundvisningen vil Maj Ringgaard og Anne Sophie Bonde Andreassen
fortælle om noget af det arbejde, der ligger bag arbejdet med udstillingerne.
Herunder det store og langvarige forløb med udvælgelse, koordinering,
fremfinding, konservering, montering og opstilling.
Af praktiske hensyn skal vi bede om tilmelding til arrangementet
senest tirsdag d. 22. maj kl. 12.00. Tilmelding sker via link på følgende
adresse: www.nkf-dk.dk/nyheder

Stemmer fra kolonierne

Kongens Kunstkammer

Generalforsamlingen indkaldes i henhold til vedtægterne §7 stk. 1:
Generalforsamlingen er den danske afdelings højeste myndighed og ledes
af en af forsamlingen valgt dirigent. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert forår inden udgangen af juni måned med en dagsorden, der minimum
skal indeholde følgende punkter:

1. Formandens beretning for det forløbne år
2. Regnskabsaflæggelse og budget
3. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
4. Valg af formand og øvrig bestyrelse plus en eller flere suppleanter (jf. § 4)
5. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
6. Orientering om fælles nordiske publikationer og hjemmeside
7. Orientering om E.C.C.O.
8. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag til
denne indleveres skriftligt mindst 5 dage før til bestyrelsen.
Forsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til deltagerantal.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan stemmes ved
fuldmagt – hver person kan kun medbringe en fuldmagt.
Over forhandlingerne føres et referat, der bekræftes på førstkommende
bestyrelsesmøde og publiceres i foreningens blad.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når en
fjerdedel af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom. Ved ekstraordinær generalforsamling er samme regler gældende som ved ordinær
generalforsamling.

