Indkaldelse til Årsmøde i Kulturelt Samvirke og efterfølgende koncert
Torsdag 2. april 2020 kl. 18:00
Skovsgaard Hotel, Hovedgaden 26, Skovsgaard, 9460 Brovst
Husk tilmelding – se nederst i indkaldelsen
Dagsorden
1) Valg af dirigent og referent
2) Godkendelse af beretning
3) Godkendelse af regnskab og budget
4) Indkomne forslag
5) Godkendelse af handlingsplan for det kommende år
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af suppleanter til bestyrelsen
9) Valg af revisor samt revisorsuppleant
10) Evt.
Eventuelle forslag til emner, der skal behandles på Årsmødet skal være formanden Inge Pedersen
inge-p@mail.dk i hænde senest 3 uger inden Årsmødet, dermed senest torsdag 12. marts 2020.
Information om valget og den nuværende bestyrelse
Følgende er på valg:
Inge Pedersen (Nr. Halne viser kunst) – modtager genvalg
Susanne Hjort Hansen (Jammerbugt Bibliotekerne) – modtager genvalg
Lisbet Emmery (Gjøl Natur- og Kulturcafe) – modtager genvalg
Karsten Højen (Skovsgaard Hotel) – modtager genvalg
Yderligere består bestyrelsen af:
Birthe Holmgaard (Tranum Strandgaard) – valgt for to år i 2019
Henrik Hammer (Jammerbugt Kulturskole) – valgt for to år i 2019
Mogens Pedersen (Kunstforeningen Hvetbo) – valgt for to år i 2019
Suppleanter
Jørgen Mortensen (Dit Lokal-tv) - Suppleant – modtager genvalg
Gurli Mose (Hanbokoret) - Suppleant – modtager genvalg
Revisor
Ernst Beckmann - modtager genvalg
Revisorsuppleant
Gerda Nielsen - modtager genvalg

Der skal vælges fire medlemmer for en 2årig periode samt to suppleanter for en 1årig
periode. Desuden skal der vælges en revisor og en revisorsuppleant.
Selvom det ser ud som om vi ikke har behov for nye kandidater til bestyrelsen, vil vi meget
gerne have det. Henrik Hammer fra Kulturskolen trækker sig gerne, hvis vi får en kandidat
fra det frivillige kulturliv. Så kom meget gerne, hvis du har lyst til at komme i bestyrelsen
for Kulturelt Samvirke.
Læs eventuelt mere om Kulturelt Samvirke på www.jammerbugt.dk
Kulturelt Samvirke er vært ved lidt mad efter Årsmødet (ved 19-tiden) – inklusive citronfromage.
Dernæst er der koncert med Jesper Theis Delta Roots Trio kl. 20.
– gæsteoptræden af Martin Christensen
Bandet er sammensat af en række spændende musikere, og til denne aften gæsteoptræder
Martin Christensen, kendt fra Long Line Down, og er opvokset i Brovst og omegn. Musikken er
inspireret af akustisk deltablues, som med denne besætning får nyt liv, og får tilført en spændende
ny vinkel på bluesmusikken. Sangene er en blanding af egne sange og oversete før-krigsbluesperler.
Jesper Theis selv spiller guitar i stil med gamle bluesmestre som Son House og Robert Johnson.
Hvad enten det gælder fingerspil eller slide-guitar, er Jesper et stærkt kort både som solist og som
akkompagnatør. Han støtter således godt op om sin egen udtryksfulde, let raspende vokal, der
med sin glød og fylde emmer af Mississippi-stemning.
Han har hurtigt etableret sig som et af de mest respekterede og pålidelige navne på den danske
bluesscene.
Jesper Theis Delta Roots Trio:
Jesper Theis – sang, slideguitar & banjo
Søren Lykkegaard – trommer, vaskebræt & kor
Olav Gudnason – kontrabas & kor
Martin Christensen – guitar (gæsteoptræden)
Tilmelding senest søndag 22. marts på https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/77/

