
 

 

Nyt fra Ålbæk Forsamlingshus       Februar 2019 

 

 

Ordinær generalforsamling i Ålbæk Forsamlingshus tors.7.3.19                                  
 
kl. 18.00 er forsamlingshuset vært ved spisning                                 
kl. 20.00 starter generalforsamlingen 
 
 
Dagsorden iflg. vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Bestyrelsens beretning v. formand Niels Brink 
 

3. Forelæggelse af de reviderede årsregnskaber for støtteforeningen og forsamlingshuset for 2018  
v. kasserer Kaj L. Hansen. - Regnskaberne udleveres på generalforsamlingen. Ønskes de tilsendt 
før generalforsamlingen, så kontakt bestyrelsen. 
 

4. Behandling af indkomne forslag.  
(Skal sendes skriftligt til formanden senest 8 dage før). 
 

5. Orientering om bestyrelsens budget og kontingent for Ålbæk Forsamlingshus  v. Kaj L. Hansen 
 

6. Valg af bestyrelse. På valg er: 
 
Arne Sørensen modtager genvalg 
Carsten Pedersen modtager genvalg 
Kaj Hansen modtager ikke genvalg 
Rie Jochumsen modtager ikke genvalg 
 

7. Endvidere vælges en første suppleant og en anden suppleant for ét år. 
 

8. Valg af revisor. På valg er Inger Moltesen Fogh – modtager genvalg. 
 

9. Eventuelt – hvorunder intet kan besluttes. 
 

 
Ålbæk Forsamlingshus er vært ved spisning kl. 18  -  Menuen står som sidste år på Stegt flæsk og 
persillesovs. Af hensyn til køkkenet er tilmelding til spisning nødvendig. Dette kan ske på 
aalbaekforsamlingshus@gmail.com eller mobil 21380152 senest fredag den 1. marts.  
NB! Drikkevarer kan købes. 

 
 
Med venlig hilsen                                                                                   
Bestyrelsen 
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Kontingent – medlemskab 2019 

 
Medlemstegning for kalenderåret 2019 er i fuld gang. 
Vi håber du/I stadig er interesseret i at bakke op om det lokale forsamlingshus. 
Kontingentet er nu et husstandskontingent på kr. 100,-.  
Består husstanden kun af én person, betales kr. 50,-. 
Betaling sker via Nordea Bank 2540 6884821434 eller til et bestyrelsesmedlem. Husk navn. 
OBS! Vil man deltage og have stemmeret på årets generalforsamling den 7. marts, (hvor der 

bydes på stegt flæsk m. persillesovs 😊), skal kontingentet være indbetalt senest 1. marts. 

 
Forsamlingshuset har i årenes løb oplevet stor opbakning i form af gaver, arbejdsydelser o.l. 
Sponsorbeløb på kr. 200 fra privatpersoner eller kr. 500 fra virksomheder giver samtidig et gratis 
medlemskort til hele husstanden. 
Sponsornavne (firmaer og privatpersoner) bliver opslået i forsamlingshuset på en planche, 
medmindre det udtrykkeligt frabedes). 
 
 

 

 
April måneds arrangement: 
Forårsfesten!!  
 
Som det fremgår af arrangementskalenderen løber 
denne begivenhed af stabelen 
lørdag den 6. april 2019  -  traditionen tro med fokus 
på 60’er og 70’er musik. 
 
I 2018 lykkedes det os at få en aftale med bandet 

”Så det….” med  bl.a. vores lokale bandmedlem 

fra Vong, Jens Edvard Lauridsen. – Det blev en aften med ”gang i dansegulvet”, og der var ingen 
tvivl om, at den musikoplevelse skulle gentages, og bandet blev straks bestilt til 2019. 
 
Aftenen starter med spisning, hvorefter bandet indtager scenen. 
 
Detaljer om aftenen kommer i marts-nummeret. Der kan dog allerede nu ske tilmelding på 
aalbaekforsamlingshus@gmail.com eller på 21380152.  

 
______________________________________________________________________________ 

 

 
Arrangementskalender 2019 
    
7.   marts Generalforsamling med spisning    
6.   april Forårsfest 
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