
SAS KUNSTFORENING 

Kunstforeningens formål er at stimulere interessen 

og øge kendskabet til kunst og kultur 

 

For at blive personligt medlem 

af SAS Kunstforening skal du 

være ansat i SAS eller selskaber 
accepteret af SAS Klubben og 

de nævnte i lovene for SAS 

Kunstforening. 

 

Ægtefæller/samlevere kan 

også blive medlem forudsat at 

de opfylder betingelserne i 
Kunstforeningens love. 

 

Kontingentet i SAS Kunst- 
forening er beskedent, kun 50 

kr. om måneden og vi yder den 

service, at trække kontingentet 
over din løn. 

 

Generalforsamlingen foregår 
hvert år i marts og i forbindelse 

med denne afholdes den store 

bortlodning af samtlige 

indkøbte kunstværker. 

 

Du skal være medlem og have 

betalt kontingent i 2 kvartaler 
inden du er berettiget til at del- 

tage i bortlodningen. 

85 % af kontingentet går til 
kunstindkøb. Udgifter til 

administrationen holdes helt 

nede på 15 %. 

 

Vi har 4 sektioner: 

�  Indkøb og udstillinger 

�  Kunst- og 

kulturarrangementer 

�  Film, teater og musik 

�  Medie 

 

 

Du kan få mere at vide hos 

bestyrelsesmedlemmerne, som 

du finder på hjemmesiden 

www.saskunst.dk under 

punktet Kontakt os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkøb og udstillinger 

står for indkøb af kunstværker 
(malerier, keramik og glas). 

Udvalget består af 6  

indkøbere således, 

at vi sikrer alsidighed i 
indkøbene. 

 

Udvalget arrangerer også en 

fernisering før 

generalforsamlingen. 
På denne fernisering har 

medlemmerne mulighed for at 

bese de indkøbte kunstværker. 
Samtidig kan man på sin liste 

over værkerne markere netop 

det, man kunne tænke sig at 
vinde ved bortlodningen. 

 

Til ferniseringen vil der være 

amerikansk lotteri, hvor man 

har mulighed for at vinde 

mindre kunstgevinster. 

 

Kunst- og 

kulturarrangementer 

arrangerer kunst- og 

kulturrejser til udlandet. Der 
arrangeres også ture i 
Danmark, hvor man besøger 

gallerier, museer og kunstnere. 

Film, teater og musik 

Denne sektion tilrettelægger 

arrangementer i ovenstående 

kategorier og tilbyder besøg og 

rundvisninger i interessante 

virksomheder og lign. 

 

 

 

 

 

 

WEB og redaktion 

har ansvaret for SAS Kunst 

hjemmeside hvor du finder 

artikler og information om 

kommende rejser, udstillinger 
samt information om de 

indkøbte kunstværker. 

 

Vi er ca. 300 medlemmer i 
Kunstforeningen – og 

vi glæder os til også at se dig 

som medlem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores hjemmeside er: 
www.saskunst.dk 

 

Her kan du kontakte foreningen 

pr. e-mail: 
saskunst@gmail.com 

 

(Telefoniske henvendelser 
bør undgås i størst muligt 

omfang.) 



Navn:_________________________________________________Personale nr._____:___________ 

 

Privatadresse:_____________________________________________________________________ 

 

Privat telefon:_______________Telefon arbejde:_____________E-mail:_____________________ 

 

SAS afdelingskode:___________ Indmeldelse af ægtefælle/samlever:_________________ 

 

Underskrift:_____________________ (Eventuelt)Anbefalet af___________________________ 

 

Sendes som brevpost til Elin Elmsted, Vægterparken 117, 2770 Kastrup 

eller scan ind og vedhæft i mail til saskunst@gmail.com

 


