Skovbo Kunstforenings medlemsnyt maj 2021

Kære medlemmer

AFLYSNING
Corona giver os desværre flere problemer end forudset.

udstilling, som også indeholder
skulpturer, der kræver gulvplads.
Vi havde glædet os meget til at præsentere denne udstilling og håber, at det kan
lykkes i år 2022.

Kunstneren Krista Rosenkilde, skulle
have præsenteret sin soloudstilling med
titlen ’Carnival’ i Borup Kulturhus i april
måned.
Desværre måtte Skovbo Kunstforening
flytte denne udstilling frem til medio maj
måned på grund af det daværende indendørs forsamlingsforbud på over 5 personer. Ferniseringen blev derfor sat til at
finde sted søndag 16. maj.

ÅRETS GENERALFORSAMLING
ER UDSKUDT
Skovbo Kunstforening har indkaldt til
årets generalforsamling tirsdag 25. maj i
Borup Kulturhus. Da Køge Kommune og
Falck har indrettet COVID-19 testcenter i
kulturhuset, kan vi desværre ikke bruge
hallen som mødested.
Forsamlingsforbuddet indendørs er her
og nu sat til maksimalt 25 personer – og
det, tænkte vi, godt kunne gå an – med
nogle forskudte mødetider. Men så kom
det næste problem! Køge Kommune har
hyret Falck til at COVID-19-teste borgere
i kulturhuset frem til 21. maj kl. 9-19 alle
ugens dage på nær søndage, og ifølge
Falck regner de med at skulle teste i en
noget længere periode.
COVID19 testcenteret fylder godt op i
hele salen, og det vil ikke klæde Krista
Rosenkildes udstilling, som også indeholder skulpturer, der kræver gulvplads.
Vi har været en tur i Kulturhuset, og
denne testning fylder godt op i hele salen,
og det vil ikke klæde Krista Rosenkildes

Vi har bl.a. kontaktet Sognegården,
Aktivitetshuset m.fl. - for at finde et egnet
lokale – men forgæves. Nu har vi derfor
besluttet at flytte årets generalforsamling
frem til ultimo august.
Dette gør vi af flere grunde: Dels kan vi
afholde mødet i udstillingshallen, dels kan
vi have en udstilling klar - og dels vil de
fleste medlemmer have modtaget to
vaccinationer, hvilket vil give os et større
og tryggere fremmøde.
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