Bortlodningsaften torsdag den 21. november 2019 kl. 16.30
Årets bortlodning er den store aften for Kunstforeningen, hvor den kunst bestyrelsen har indkøbt bliver
bortloddet til medlemmerne. Lodtrækningen foregår i auditorie 1 og bliver forhåbentlig en sjov og hyggelig
eftermiddag både for medlemmer, der er så heldige at vinde og for dem, der sparer held sammen til næste
år.
Der er i år 53 gevinster. Når der er ca. 10 gevinster tilbage – eller når medlemmerne begynder at frafalde –
fortsætter lodtrækningen, men kun blandt de fremmødte medlemmer og man mister ikke lodder til næste
år.
Deltager du kun i selve bortlodningen skal du ikke tilmelde dig, men møder blot op i auditoriet. Er du
forhindret i at deltage i bortlodningen, skal du være opmærksom på bortlodningsreglerne og huske at
aflevere en fuldmagt til en kollega eller til bestyrelsen. Bortlodningsregler ligger på hjemmesiden.
Gevinsterne er udstillet fra 29. oktober 2019 til bortlodningsdagen 21. november 2019 i montrerne i
forhallen og i montrerne ved opgangen til kantinen.
Middagen kl. 18.30. Deltagelse i middagen kræver forudgående tilmelding og betaling på kr. 200.
På grund af usædvanlig mange klager over sidste års mad fra Kantinen, har vi i år, valgt at holde middagen
hos Restaurant Nino og Franco på Blegdamsvej 36. Da pladsen er begrænset er tilmelding efter først til
mølle princippet. Bilag om tilmelding og betaling vedlagt.
Menuen vil være oksemørbrad m tilbehør, kartofter og til dessert panna cotta.
Der er også 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.
Indbydelse og billedkatalog i farver ligger på foreningens hjemmeside fra 2. november 19 og kan 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 og tilmeldingsblanket til middagen

Program

Kl. 16.00 Dørene til auditoriet åbnes
Kl. 16.30 – 16.45 Velkomst. 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.
Der er i år 53 gevinster. Når der er ca. 10 gevinster tilbage – eller når medlemmerne begynder at frafaldefortsætter lodtrækningen, men kun blandt de fremmødte medlemmer og man mister ikke lodder til næste
år.
Kl. ca. 18.30 Spisning hos Nino og Franco, Blegdamsvej 36, for dem, som har tilmeldt sig middagen.
Menuen: Oksemørbrad m tilbehør og kartofter
Dessert: Panna cotta og kaffe og te.
Der står kander med postevand på bordene.
Menuen koster 200 kr. pr. kuvert
Drikkevarer købes i restauranten.
Tilmelding til middagen til: c.munch.p@gmail.com samt indbetaling til mobil pay 61331947 eller til konto
reg. 3121 kt.3121635798.
Da der er begrænset plads er det tilmelding efter først til mølle princippet.
Det er i år ikke muligt at reservere plads for grupper.
I meddelelse til modtager skriver du medlemsnummer, navn samt antal gæster.
Ex: 999 Anna Ancher, 1

