
 

 

Nyt fra Ålbæk Forsamlingshus  nr. 6 – august 2020 

 

BEMÆRK! Grundet corona-restriktionerne er antal pladser til husets arrangementer 
begrænset.  
 
Traditionen tro – MEN med forbehold for udviklingen af epidemien og med corona-restriktionerne 
in mente afholdes  
 

”Ålegilde” – sat ål ad libitum    

Torsdag den 10. september kl. 18.30 
 

SPIS HVAD DU KAN for kr. 275,-   
Prisen er inkl. dessert og kaffe/småkager, FRI vand, øl, 
snaps/vin. 
 
Tilmelding til arrangementet (for medlemmer) skal ske              
senest 4. september på aalbaekforsamlingshus@gmail.com eller til 
forsamlingshusets telefon 75 170059. 
NB!  Mange tilmeldte sig allerede efter sidste nyhedsbrev, så der er 
Ikke flere pladser tilbage. Se i øvrigt Arrangementskalender næste 
side! 

Betaling: for at lette vores arbejde bedes allerede tilmeldte og nye tilmeldte  betale på forhånd, 
dvs. senest 4. september, til konto 2599 6285 412 321 eller mobile pay til 42013.  
 
 
  

 
 

Siden sidst ….. 
 

➢ er der den 13. marts afholdt generalforsamling. Læs næste side! 
 

➢ har bestyrelsen konstitueret sig med Niels Brink som formand, Arne Sørensen næstformand, Jens 
Strandgaard  kasserer og Anja Pedersen sekretær. 

 
➢ afholdes der igen private arrangementer i huset -  med de begrænsninger coronavirussen medfører. 

Corona-forholdsregler kan ses på husets hjemmeside http://www.ålbækforsamlingshus.dk        
 
 

 
  

Læs også næste side 😊 
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Lidt fra Generalforsamlingen 2020    
 
(P.g.a. den bratte nedlukning i marts måtte generalforsamlingen som bekendt udskydes). 
  
I sin beretning for 2019 betegnede formanden Niels Brink året som et noget anderledes år, på 
både godt og ondt: Huset blev ramt af et meget omfattende indbrud i køkkenet, som medførte et 
stort og besværligt arbejde, som skulle klares hurtigt for at redde afholdelse af husets 
arrangementer. God behandling fra forsikringsselskabets side, øget udlejning, stigende 
medlemstal, vellykkede arrangementer med super opbakning fra støtteforeningerne og 
medlemmer, nye stole og borde over alt, muliggjort af flot tilskud fra Sneum-Tjæreborg Sognefond, 
gjorde dog 2019 til et godt år med hensættelser på kr. 25.000 til renovering i 2020 og et overskud 
på knap 6.000 kr.  
Niels Brink rettede en stor tak til støtteforeningerne, sponsorer, håndværkere, leverandører, 
køkkenet, de mange frivillige kræfter, til medlemmerne for deres opbakning og til bestyrelsen, 
herunder en særlig stor tak til den mangeårige sekretær Bjarne Rose, som desværre har set sig 
nødsaget til at trække sig på grund af følger af sygdom. Uden hans fantastiske og engagerede 
indsats generelt, som sekretær og specielt hans ihærdige arbejde med at hente penge til fornyelse 
og renovering i form af tilskud fra fonde havde forsamlingshuset ikke set ud, som det gør i dag. 
 
Der var til bestyrelsen genvalg af Niels Brink, Kirsten Risum, Arne Nordby og Preben Østergaard. 
Nyvalgt blev Annette Johansen. Bestyrelsen består herefter af Niels Brink Nielsen, Allerup – Anja 
Pedersen, Ålbæk – Jens Strandgaard, Allerup – Kirsten Risum, Vong – Arne Sørensen, Ålbæk, 
Carsten Pedersen, Agerbæk – Arne Nordby, Allerup – Preben Østergaard, Sadderup og  Annette 
Johansen, Vong. 
Som suppleanter valgtes Brian Vedsted, Ålbæk og Kim Schmidt, Porsholt, som hhv. 1. og 2. 
suppleant. 
Revisorer er fortsat Hans Jeppe Andersen og Inger Moltesen Fogh. 
______________________________________________________________________________ 
 
 

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. 
 
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. 
 
 

 

 
Arrangementskalender 2020 

       
10. september  Fællesspisning – Ålegilde. Udsolgt! 
23. oktober  Efterårs-/høstfest. Tilmelding kan tidligst ske  
                        i forbindelse med annoncering i næste nyhedsbrev 
                        ultimo september. 
  1. december  Fællesspisning med Julebanko.Tilmelding tidligst efter 
                        udsendelse af nyhedsbrev primo november. 
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