
 

 

Nyt fra Ålbæk Forsamlingshus  nr. 5 - juli 2020 

Med de lempelser, der nu gælder, har vi valgt at afvikle 

Ordinær generalforsamling i Ålbæk Forsamlingshus tors.13.8.2020                                  
kl. 18.00 er forsamlingshuset vært ved spisning                                 
kl. 19.30 starter generalforsamlingen 
BEMÆRK! Grundet corona-restriktionerne er antal pladser begrænset.  
 
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 2019  
v. Jens Strandgaard og Niels Brink. - Regnskaberne udleveres på generalforsamlingen. Ønskes de 
tilsendt før generalforsamlingen, kontaktes bestyrelsen. 
 

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

5. Orientering v/Jens Strandgaard og Niels Brink om bestyrelsens budget og kontingent for Ålbæk 
Forsamlingshus  
 

6. Valg af bestyrelse. På valg er: 
 
Niels Brink modtager genvalg 
Bjarne Rose modtager ikke genvalg 
Kirsten Risum modtager genvalg 
Arne Nordby modtager genvalg 
Preben Østergaard modtager genvalg 
 

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

8. Valg af revisor. På valg er Hans Jeppe Andersen – modtager genvalg. 
 

9. Eventuelt – hvorunder intet kan besluttes. 

 
Ålbæk Forsamlingshus er vært ved spisning kl. 18  -  Menuen står traditionen tro på Stegt flæsk 
med persillesovs. Af hensyn til køkkenet er tilmelding til spisning nødvendig. Dette kan ske på 
aalbaekforsamlingshus@gmail.com eller forsamlingshusets tlf. 75170059 senest fredag den 7. august.  
NB! Drikkevarer kan købes. 

 
 
Med venlig hilsen                                                                                   
Bestyrelsen 

  

 

Læs også næste side 😊 

mailto:aalbaekforsamlingshus@gmail.com


Kontingent – medlemskab 2020 

 
Medlemstegning for kalenderåret 2020 var i fuld gang, da coronavirussen gjorde sit indtog. Vi håber du/I 
stadig er interesseret i at bakke op om det lokale forsamlingshus, ikke mindst i denne lidt vanskelige tid! 
Kontingentet er 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 generalforsamlingen den 13. august, (hvor der bydes på stegt 

flæsk m. persillesovs 😊), skal kontingentet være indbetalt senest 1. august. 

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 hus-
standen. Sponsornavne (firmaer og privatpersoner) bliver opslået i forsamlingshuset på en planche, 
medmindre det udtrykkeligt frabedes. 

 

 
Siden sidst 
 
Som overalt i landet blev ”forsamlingshus-livet” i Ålbæk brat lukket ned midt i marts. Alle arrangementer 
måtte aflyses. Mange af lejerne regner heldigvis med at afholde deres fest senere, og livet og dermed 
festerne er nu så småt ved at gå i gang igen, dog med de begrænsninger, som coronavirusen medfører.  
CORONA-forholdsregler: Bestyrelsen har nedfældet nogle retningslinier og opmærksomhedspunkter til 
brugerne. Disse opdateres løbende og kan ses på husets hjemmeside http://www.ålbækforsamlingshus.dk. 
 
”Intet et dog så skidt, at det ikke er godt for noget”: den døde periode blev udnyttet til at udføre forbedringer 
og nyskabelser, som støttemidler fra 3 fonde har bidraget stærkt til. 33.000 fra Sydbank Fonden, 25.000 
fra Lida og Oskar Nielsens Fond og tilsvarende fra Esbjerg Kommunes pulje til lokale projekter. 
Pengene er anvendt til nyt loft til sikring af bedre akustik i lille sal, ovenlysvinduer og ny belysning i samme. 
Endelig vil der blive opsat en infoskærm. 
 

 

Fællesspisning – Ålegilde    

 
Med forbehold for udviklingen af epidemien og med corona-
begrænsninger in mente afholdes der fællesspisning 
  
Torsdag den 10. september kl. 18.30 
 

Ålegilde – sat ål ad libitum. 
 
Nærmere detaljer i august-nummeret af Nyhedsbrevet. 
Tilmelding til arrangementet (for medlemmer) kan dog ske nu på 
aalbaekforsamlingshus@gmail.com eller til forsamlingshusets 
telefon 75 170059.    
 

 

 
Arrangementskalender 2020 

    
13. august  Generalforsamling med spisning    
10. september  Fællesspisning - Ålegilde 
23. oktober  Efterårs-/høstfest 
  1. december  Fællesspisning med Julebanko 
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