
 

 

Nyt fra Ålbæk Forsamlingshus              marts 2019      

 

Forårsfesten 2019   
med spisning og musik 
lørdag den 6. april kl. 18.30 
 
Så er planlægningen af ovennævnte afsluttet. Traditionen tro er der fokus på 60’er og 70’ musik, 
og vi tager således stadig afsæt i Ålbæk Forsamlingshus’ berømte Hithouse periode med pigtråds-
baller.  
 
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 det skortede ikke på opfordringer 
til en gentagelse. Bandet blev da også straks bestilt 
til 2019. Derfor til alle jer, der gik glip af musik- 
oplevelsen sidste år, nu er muligheden der! 
 
Lidt om bandet: 
De kaldte sig ved starten i 1976 Bulls Eye, men ups, det navn viste sig at være optaget, så det ….. 
Gruppen har spillet ved tresserfestivals i Esbjerg, til julerock på Tobakken og været fast inventar ved 60’er Klubbens 
arrangementer. Musikstilen er country-rock, rock’n’roll, beat og pop. På repertoiret står kendte hits af bl.a. Creedence 
Clearwater Revival, Beach Boys og Searchers.  

 
Menu:          Glaseret skinke med flødekartofler og broccolisalat, dessertkage-bord, kaffe. 
Pris:            kr. 200,- for medlemmer.  Medlemskab kan tegnes ved indgangen.   
Tilmelding: senest den 30. marts på  aalbaekforsamlingshus@gmail.com eller på 21380152 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Siden sidst ….. 
 

➢ er der den 7. februar afholdt fællesspisning med besøg af Søren Ryge – en bragende succes: 
fuldt hus med venteliste! og masser af før- og efteromtale i lokale trykte medier og TV. 

 

➢ er der den 7. marts afholdt generalforsamling med 80 deltagere.   Se næste side! 

 
➢ har bestyrelsen konstitueret sig med Niels Brink som formand, Anja Pedersen næstformand, Bjarne 

Rose sekretær og Jens Strandgaard som kasserer. 
 

➢ arbejdes der med fornyelse af vores hjemmeside Ålbækforsamlingshus.dk, ligesom mulighederne 
på facebook nu benyttes i stigende omfang. – Se selv! 

mailto:aalbaekforsamlingshus@gmail.com
http://all-free-download.com/free-vector/download/spring-02-vector_161405.html


 

Lidt fra Generalforsamlingen 2019 

   
Fra formand Niels Brinks beretning og kasserer Kaj Hansens fremlæggelse af regnskab: Det går 
godt! →  stabil udlejning, godt ry, ros fra lejere og gæster, over 300 medlemmer, sponsorstøtte, 
støtteforeningernes og husets egne arrangementer, der er i rivende udvikling. Bestyrelsen finder 
driftsresultatet tilfredsstillende på trods af et underskud i årsregnskabet på godt 54.000. Der er 
nemlig brugt ca.180.000 på vedligehold og nyanskaffelser, herunder forbedring af køkkenområdet,  
nyt musikanlæg, forskønnelse af indgangsgavlparti, udebelysning og m.m. - Niels Brink rettede en 
stor tak til støtteforeningen, sponsorer, håndværkere, leverandører, de mange frivillige kræfter, til 
medlemmerne for deres opbakning og bestyrelsen, herunder en særlig tak til de 2 afgående 
bestyrelsesmedlemmer Kaj Hansen (kasserer) og Rie Jochumsen. 
. 
Der var til bestyrelsen genvalg af Arne Sørensen og Carsten Pedersen. Nyvalgt blev (suppleant) 
Anja Pedersen og Jens Strandgaard. Bestyrelsen består herefter af Niels Brink Nielsen, Allerup - 
Bjarne Rose,Tømmerby -  Kirsten Risum, Vong - Arne Sørensen, Ålbæk - Carsten Pedersen, 
Ålbæk -  Arne Nordby, Allerup -  Preben Østergaard, Sadderup – Anja Pedersen, Tradsborg – og 
Jens Strandgaard, Allerup. 
Som suppleanter valgtes Kim Schmidt, Porsholt og Diana Jensen, Sneum. 
Revisorer er fortsat Inger Moltesen Fogh og Hans Jeppe Andersen. 
 
______________________________________________________________________________ 

 
Kontingent – medlemskab 2019 

 
Har du husket at tegne nyt medlemskab, gældende 1.1.-31.12.19 
Vi håber du/I stadig er interesseret i at bakke op om det lokale forsamlingshus. 
 
Kontingentet er et husstandskontingent på kr. 100,-.  
Består husstanden kun af én person, betales kr. 50,- 
Betaling via Netbank: Nordea Bank 2540 6884821434 eller til et bestyrelsesmedlem. Husk at 
oplyse navn.. 
 
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). 

 
______________________________________________________________________________ 

 

 
Arrangementskalender 2019 
(suppleres senere med november og december arrangementer) 

       
6.   april Forårsfest 
5.   sept. Fællesspisning (ålegilde) 
4.   okt. Høstfest 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixgtG2q4_XAhWBLlAKHZTuARwQjRwIBw&url=http://morsmobil.dk/artikel/kalender/&psig=AOvVaw0VTiyhnZRtTTmgvfcJZgmp&ust=1509143188973528

