
Vind en god flaske vin, hvis du skaffer foreningen et nyt medlem 

Vi vil så gerne have flere medlemmer i foreningen, og 
du er den bedste ambassadør til at hjælpe os med at få et eller flere medlemmer. 

Flere penge i kassen betyder nye muligheder for kunstforeningen og dermed medlemmerne.

Snak med din familie og dine venner og fortæl dem om alle de gode ting, man kan opnå ved at 
være medlem i Kunstforeningen Limfjorden. Del denne skrivelse ud lystigt, det kan være du 

ender med en hel kasse god vin...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg er blevet anbefalet af  medlem.....................................................(skriv med blokbogstaver)

til at melde mig/os ind i Kunstforeningen Limfjorden
Jeg/vi bor:

Navn........................................................................
Adressse........................................................................
Postnr.........................................................................
Email:........................................................................

Denne med dit navn og adresse, sendes til
 Gitte Birch, Tannebækvej 9 A, 7620 Lemvig eller på mail kasserer@limfjorden.com

Du kan også aflevere den til een af medlemmerne i bestyrelsen.
På www.limfjorden.com kan du læse mere om foreningen og læse vores vedtægter.

Når vi har modtaget din betaling,
kan du til den førstkommende generalforsamling være den heldige når vi udtrækker værker.

Dette får du blandt andet ved at være medlem:
-Hvert år indkøber vi mellem 15-20 værker til udlodning ved generalforsamlingen. 

-Hvert andet år modtager du et originalt årstryk. 
(du skal betale kontigent 2 år, før du modtager dit første årstryk) 

Årstrykudstillingen i Galleri Anna Bjerre. 
-Påskeudstillingen, på Lemvig Gymnasium med inviterede lokale og nationale kunstnere. 

- Den Censurerede Efterårsudstilling på Gimsinghoved i Struer. 
-Du modtager relevante og interessante indbydelser fra udstillinger og lokale kunstforeninger. 

• 
Det er vigtigt vi får din emailadresse, da vores informationer bliver sendt ud via mail. Har du ingen 

mail får du indkaldelse til generalforsamling og invitationer til de 2 årlige udstillinger på brev.

Det koster kun 200,- for enkeltmedlemskab og 400,- for ægtepar
Du betaler ved at sætte penge i Sparekassen på konto:

Reg. nr 9070 Konto nr: 6205621081. 
Eller på mobil pay på nr: 58789

Husk at påføre dit fulde navn og skriften 
“hvervet medlem af + navn på medlem” 

Vedkommende vil så til næste generalforsamling modtage en god flaske vin.

                                         


