
Nyhedsbrev til ProKK medlemmerne 26. marts 2021 

Kære ProKK medlem,


Her kommer et nyhedsbrev med information om:


-En afholdt Generalforsamling,

-Kommende 2021 udstilling,

-En påmindelse om kontingentbetaling,

-Samt en praktisk oplysning.


Generalforsamlingen er vel overstået, den blev afholdt 25. marts på Zoom.

Alle medlemmer modtog indkaldelsen, hvor de kunne se dagsordenen.Samt tilmeldings 
muligheden for at deltage i GF.

Der var ikke indsendt forslag i det hele taget heller ikke til nye kandidater til bestyrelsen eller 
udvalg fra medlemmerne.

Beretningen og regnskabet for 2020 er godkendt.

Ligeledes er det oplyst og godkendt, at udstillingsdeltagere 2021 betaler et deltagergebyr på 
300kr.

Deltagergebyret skyldes ProKK´ økonomiske situation.

Bestyrelsen og udvalgene sidder fortsat frem til næste GF 2022.


Udstilling 2021 blev præsenteret kort på GF, det bliver den også her.

Vi har fået mulighed for at udstille i Vandrehallen på den tidligere Journalisthøjskole på Olof 
Palmes Allé.

Det er ret nyt og faldet på plads indenfor de sidste par uger.

Det du får at vide nu, er det, vi har på nuværende tidspunkt.

Til kalenderen er udstillingstidspunktet ugerne 36, 37 og 38 nu i år 2021.

Så sæt et kryds, hvis du har planer om at deltage, hvilket vi selvfølgelig håber.

Stedet er på plads.

Kurator for udstillingen er ligeledes fundet, vi har fået Sarah Jarsbo med ombord.

Det samarbejde glæder vi os til i bestyrelsen.

Tema for udstillingen er under udarbejdelse, så det næste nyhedsbrev skulle kunne gøre os alle 
klogere på årets udstilling.

Fremadrettet vil korrespondancen omkring udstillingen gå mellem kurator og udstiller/udstillere, 
det er også her, man kommer til at melde sig til.

Men afvendt nyt, der er IKKE mulighed for tilmelding endnu.


Her er en påmindelse om, at betale dit kontingent 2021,

350kr. på konto 5381-0251355

Husk at skrive dit navn på indbetalingen.


Sidste meddelse er til nye medlemmer, kontaktoplysninger, navn, adresse, titel etc. til ProKK´ 
hjemmeside skal sendes til Jacob Juhl, mail@jacobjuhl.dk.

Det gælder også, hvis medlemmer har ændringer.




Dette var ordene.

I får mere at vide i næste Nyhedsbrev.

Vi glæder os til den nye udstilling.


Mange Hilsner med ønsket om en god påske fra Bestyrelsen.


