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UDSTILLINGSAFTALE 

 

Mellem ”Morsø Kunstforening af 1961”, Palæet, Rådhustorvet 4 C, 7900 Nykøbing Mors og 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

(Navn, adresse, telefonnumre, e-mail og bank reg.nr. og kontonummer) 

er der truffet følgende aftale om udstilling i kunstforeningens lokaler fra d. _______ til d. ________                                                                                                                          

svarende til i alt ________ udstillingsdage. 

                              (Antal) 

For udstillingens gennemførelse gælder i øvrigt følgende: 

1. I forbindelse med udstillingens afholdelse er Kunstforeningens kontaktperson: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(Navn, adresse, telefonnumre og e-mail) 

 I forbindelse med gennemførelsen af aktuelle udstilling er kontaktpersonen bemyndiget til 

at træffe alle aftaler med kunstneren/kunstgruppen vedr. normalt forekommende opgaver.  

2. Åbningstiderne i udstillingsperioden er fredage fra kl. 15.00 til 17.00, lørdage fra kl. 11.00 

til kl 14.00 og søndage fra kl. 14.00 til kl. 16.00, med mindre andet er aftalt: 

__________________________________________________________________________ 

3. Kunstforeningen har forsikret de udstillede værker, så længe de er i foreningens varetægt 

(dvs. fra modtagelse til aflevering evt. til forsendelse) gennem en generel forsikring tegnet 

hos forsikringsaktieselskabet ”Tryg” i København. 

4. I henhold til aftale med kontaktpersonen sørger kunstneren/kunstgruppen for 

fremsendelse/transport af de ophængnings- og udstillingsklargjorte værker, så de er 

kunstforeningen i hænde senest d. _______________________. 



 

 

Udstillingslokaler: Morsø Kunstforening af 1961 . Palæet . Rådhustorvet 4 C . 7900  Nykøbing Mors  

Formand: Vibeke Sørensen . Høstvej 10 . 7900  Nykøbing Mors . 97724411 , 30667806. 

vibeke.soerensen5@skolekom.dk 

IT-sekr.: Per Mikkelsen. I. C. Hindingsvej 7 . 7900  Nykøbing Mors. 2361 4981 og pm@morsoe-gym.dk 

 Hjemmeside: www.mk61.dk  

Konto Fjordbank Mors 9100 1000068303 

 

2 

5. I henhold til aftale mellem kontaktpersonen og kunstneren/kunstgruppen returneres 

kunstværkerne hurtigst muligt efter udstillings ophør.  

6. Med mindre andet er aftalt under  pkt. 14, yder kunstforeningen  -  i forbindelse med 

aktuelle udstillingsaktivitet - godtgørelse efter bilag for samlede (til og fra) transportudgifter 

med maks. kr. _________  – Ved kørsel i bil beregnes udgiften efter aktuelt gældende sats 

for skattefri kørselsgodtgørelse over 20.000km/år (se TAX.DK skat & afgift). 

7. Kunstforeningen fremstiller og afholder normalt omkostningerne til højst 35 stk. plakater i 

A3 eller A4 format. Materialet til plakaternes indhold (CV, fotos og eventuel tekst) skal 

være kunstforeningen i hænde senest 2 uger før ferniseringen. Materialet sendes til 

foreningens IT-sekretær (adresse m.m: Se bundtekst).  

8. Hvis kunstneren selv ønsker at udarbejde eller fremsende egne plakater, skal disse være 

kunstforeningen i hænde senest 2 uger før ferniseringen.  

9. Værkfortegnelse med udstillingsnumre og salgspriser skal afleveres til kunstforeningens 

kontaktperson samtidig med værkerne. Værkerne skal være nummererede i 

overensstemmelse med værksfortegnelsen. 

10. Grundplan over udstillingslokalerne kan findes på kunstforeningens hjemmeside, hvis 

adresse fremgår af bundteksten. 

11. Provision til kunstforeningen: Der ydes kunstforeningen en provision på 25% af den 

samlede salgssum for solgte værker. 

12. Med henvisning til aktuelle prisliste garanterer kunstforeningen et samlet mindste salg på  

kr. _________ , herfra trækkes 25% i provision til kunstforeningen.  

13. Afregning sker senest 4 uger efter udstillingens afslutning. Beløbet indsættes på det ovenfor 

anførte bankkontonummer. 

14. I øvrigt er der aftalt følgende: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________     

Således enige: 

Nykøbing Mors, den (dato):______________ (By og dato):___________________________ 

 

Morsø Kunstforening af 1961     Udstiller 

 

_____________________________________             ____________________________________ 

(Underskriver: Formand eller kontaktperson)    (Underskrift: Kunstner eller gruppens rep.) 

 

 
Denne aftale er til orientering tilsendt bestyrelsens formand og kasserer. 


