Bortlodningsaften
Fredag den 16. november 2018 kl. 16.30
Årets bortlodning er den store aften for Kunstforeningen, hvor den kunst bestyrelsen har indkøbt
bliver bortloddet til medlemmerne. Lodtrækningen foregår i år kun i auditorie 1.
Igen i år vil vicedirektør Helen Bernt Andersen lede lodtrækningen og forhåbentlig bliver det en sjov
og hyggelig eftermiddag både for medlemmer, der er så heldige at vinde og for dem, der sparer held
sammen til næste år.
I år er der ingen ekstragevinster, men når der er ca. 10 gevinster tilbage udloddes de blandt de
fremmødte medlemmer og man mister ikke lodder.
Deltager du kun i selve bortlodningen skal du ikke tilmelde dig, men møder blot op ved
auditorie 1.
Middagen efter bortlodningen i år er en 3 retters menu der serveres i personalekantinen for de
medlemmer, der har tilmeldt sig middagen (se program).
Efter middagen er der lodtrækning af den lukkede kasse og ringspil, hvor man kan vinde mindre
kunstværker, keramik, smykker m.m. eller måske champagne.
Du er velkommen til at tage en ledsager med til denne festlige aften på RH.
Deltagelse i middagen kræver forudgående tilmelding og betaling. Se program.
Gevinsterne er udstillet fra 30. oktober 2018 til bortlodningsdagen 16. november 2018 i montrerne i
forhallen og i montrerne ved opgangen til kantinen.
Er du forhindret i at deltage i bortlodningen, skal du være opmærksom på bortlodningsreglerne og
huske at aflevere en fuldmagt til en kollega. Bestyrelsen tager kun i nødstilfælde imod fuldmagter.
Indbydelse, billedkatalog i farver ligger på foreningens hjemmeside fra 25. oktober 2018 på
www.kunstforeningen-rh.dk og kan fra omkring middagstid den 30. oktober 2018 også afhentes i
biblioteket i forhallen.
Husk at medbringe dit eksemplar af farvekataloget til bortlodningen, da vi kun har et begrænset antal
ekstra kopier.
Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen
Inger Madsen

Bilag: Program, tilmeldingsblanket til middagen med bordbestilling og fuldmagtsblanket.

Program
Kl. 16.00 Dørene til auditorierne åbnes
Kl. 16.30 – 18.45 Velkomst i auditorierne. Herefter bortlodning.
Lodderne trækkes, og udtrukne medlemmer får kun ca. 2 minutter til at vælge deres gevinst. Det er
derfor vigtigt, at du på forhånd har orienteret dig ud fra gevinstlisten blandt de udstillede
kunstværker i montrerne og har lavet en prioritering.
Når der er ca. 10 gevinster tilbage trækkes der lod blandt de fremmødte medlemmer. Her bruger
man ikke sine lodder.
Kl. ca. 19.00 Spisning i kantinen, for dem, som har tilmeldt sig middagen.
Menuen er i år:
Forret: Kold ærtesuppe med hjemmebagt økologisk brød
Hovedret: Okseculotte m franske bønner, krydderkartofler, sauce bordelaise og sprød kålsalat med
æbler, soltørrede tomater, persille og cremer fraiche/honning dressing
Dessert: Cubansk Lagkage og kaffe og te.
Der står kander med postevand på bordene.
Menuen koster 200 kr. pr. kuvert
Der kan købes vin til kr. 75,- pr. flaske, og 10,- pr. glas.
Øl og sodavand koster kr. 10,00 pr. flaske.
Traktementet leveres som sidste år af Personalekantinen ME-EAT.
Tilmelding til middagen kan kun ske efter forudgående indbetaling af kr. 200,- pr. deltager senest
torsdag den 8. november 2018 til Kunstforeningen.
Tilmelding /betaling til mobil pay 6133 1947 eller til konto 3121-3121635798.
I meddelelse til modtager skriver du medlemsnummer, navn samt antal gæster.
Ex: 999 Anna Ancher, 1
Herefter bedes alle – af hensyn til bordplanen- ikke bare de mange, der gerne vil sidde ved
samme bord som kollegerne men også de, som er ligeglade med ved hvilket bord, de kommer til
at sidde ved – udfylde vedlagte bordbestillingsblanket og sende den Jens Ole Hansen, afsnit 5601,
eller vedhæftet pr. mail til: Kunstforeningen.Rigshospitalet@regionh.dk.
Der vil være ophængt bordplaner i forhallen ved auditorierne.

Bordbestillingsblanket
til bortlodningsmiddagen
fredag den 16. november 2018

Print bordbestillingsblanket og send den til Jens-Ole Hansen, afsnit 5601 eller send den
vedhæftet en mail til Kunstforeningen.Rigshospitalet@regionh.dk - når alle på listen har betalt!
Kuvertprisen er kr. 200,- pr. deltager.
Tilmelding og indbetaling skal ske senest torsdag den 8. november 2017 til Kunstforeningens
konto (se ovenfor), således at betalingen er Kunstforeningen i hænde denne dag!
Senere tilmelding er desværre ikke mulig.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Undertegnede ønsker at sidde ved samme bord:
Plads
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Samlet betaling kr.

Afsnit
nr.

lokalnr.

Fuldmagt til
Bortlodningen
16. november 2018

Undertegnede
Medlemsnr.

____________________

Navn:

___________________________________

Center:

___________________________________

Afsnit:

___________________________________

Lokalnr.:

__________________ evt. privatnr: ________________________

giver hermed ________________________________________________________________________
fuldmagt til at vælge en gevinst på mine vegne ved Kunstforeningen Rigshospitalets bortlodning 2018
Fuldmagten skal afleveres til en kollega eller anden person, der møder op ved bortlodningen.
Herved kan man vælge gevinst straks ved evt. udtrækning.
Bestyrelsen kan desværre ikke tage imod fuldmagter!
Prioriteringslisten udfyldes med kunstværkets nr. fra gevinstlisten:
1. prioritet _____ 2. prioritet _____

3. prioritet _____

4. prioritet _____ 5. prioritet _____

6. prioritet _____ 7. prioritet _____

8. prioritet _____

9. prioritet _____ 10. prioritet _____

11. prioritet _____ 12. prioritet _____ 13. prioritet _____ 14. prioritet _____ 15. prioritet _____

Jeg frafalder ved prioritet nr. _______ og overfører alle mine lodder til næste år.

Dato:

____________________

Underskrift:

________________________________________

Gevinst nr.

______ udleveret til : __________________________________________________________

Nyt medlem og vin til dig.
Vi vil gerne bede om jeres medvirken til at skaffe nye medlemmer til Kunstforeningen. For
ingen er bedre til at anbefale medlemskab end alle os, som allerede er medlem.
Derfor får du en flaske god vin for hvert nyt medlem du skaffer. Du får vinen udleveret på
bortlodningsaftenen og hvis du ikke selv kan være tilstede, må du få en kollega til at hente
vinen for dig.
Det du skal gøre er:
Send nedenstående oplysninger til
Kunstforeningen.Rigshospitalet@regionh.dk
senest den torsdag den 8. november 2018.
Mange hilsner Bestyrelsen

Navn:

Adresse:

Telefonnumre:

Mailadresser:

Arbejdssted:

Dit eget medlemsnr.:

TIP: Kopier ovenstående tabel ind i en mail og udfyld den der.

