
GENERALFORSAMLING 2022

LIFE-BOATS
STØTTEFORENING FOR

EN SEJLENDE SKULPTUREL INSTALLATION I BETON

Kære Venner af Life-Boats

Så er det endelig blevet muligt at vi kan afholde vores længe ventet generalforsamling i støtteforeningen for Life-boats. 
DEN 29. APRIL KL. 17.00 HOS BENTHE I MYGDAL.

Vi glæder os til at se jer alle til et længe ventet gensyn, hvor der bliver rig mulighed for at hilse på hinanden og 
samtidig få en opdatering af, hvordan livet ser ud for Støtteforeningen og for Life-Boats Sejlende Skulpturer. Hvad 
er der sket siden sidst, og hvilke planer og ønsker er der for fremtiden. 

Som i sikkert ved, har det ikke været muligt at få Life-boats ud at sejle de sidste par år, hovedsageligt på grund af 
Covid-19. Men den hårde tid med Corona, og Life-boats har inspireret Benthe til hendes igangværende projekt/
værk med den overordnet titel ”Hyldest til sårbarheden” - en portrætserie hvor styrken i skrøbeligheden er det bæren-
de, og som er baseret på Life-boats overordnede ide om at man kan gennemføre store drømme - i fællesskab. - At hvis 
man tør at dele både drømme og ens sårbarhed - tør at slippe mennesker indenfor, så kan meget ændre sig.
Benthe vil fortælle om projektet og vise arbejder omkring det, i sit værksted

Vi har brug for nye kræfter i bestyrelsen og opfordrer alle, der har lyst til at bidrage til arbejdet, til at melde sig.

Vi indkalder til årets generalforsamling og håber at gense alle venner af Life-Boats til:

Generalforsamling og gensynshygge, med Chili con carne
og fælles hygge i Støtteforeningen Life-Boats.

Fredag den 29. april kl. 17.00 i Marit Benthe Norheims atelier,
Houenvej 52, Mygdal, 9800 Hjørring.

  Dagsorden iht. vedtægter:
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra støtteforeningen og LBSS
  3. Godkendelse af revideret regnskab
  4. Godkendelse af budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse og suppleant
  8. Valg af revisor og suppleant
  9. Eventuelt
  10. Benthe fortæller om hendes igangværende projekt ”Hyldest til sårbarheden”
  11. Middag og hygge

ALLE ER VELKOMNE!  
Tilmelding, af hensyn til mad og drikke på life-boats@outlook.com, gerne inden den 22/4-22.
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