
 

 

Nyt fra Ålbæk Forsamlingshus       nr. 4 - marts 2022 

 

Ordinær generalforsamling i Ålbæk Forsamlingshus torsdag 24.3.2022                                  
kl. 18.00 er forsamlingshuset vært ved spisning                                 
kl. 19.30 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 2021  
v. Jens Strandgaard og Niels Brink.  
 

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  
Annette Johansen modtager genvalg 
Arne Nordby modtager genvalg  
Kirsten Risum 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 skal ske senest torsdag 
den 17. marts på aalbaekforsamlingshus@gmail.com eller forsamlingshusets tlf. 75170059. 
NB! Drikkevarer kan købes.  
OBS! Vil man deltage og have stemmeret på generalforsamlingen, bedes medlemskontingentet være betalt 
senest ved tilmelding.  

 
 
Med venlig hilsen                                                                                   
Bestyrelsen            
 
                                                                      Meget mere spændende læsning på de næste sider 😊 
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Kontingent – medlemskab 2022 
 

Rigtig mange har allerede indbetalt medlemskontingentet. Tak for det ! - Til jer, der ikke har nået 
det endnu: se info i Nyhedsbrevene nr. 1 (udsendt 5. januar) eller nr. 3 (udsendt 30. januar). 
 
 

 

Fra ”Nytårskoncert” til  ”Forårskoncert”onsdag den 13. april kl. 18.00 

 

En festlig musikalsk aften med gamle danske revyviser, kædet 
sammen med anekdoter - med rig lejlighed til at synge og nynne med. 
 
Vi får besøg af 3 professionelle musikere og meget alsidige musikalske personer, der behersker 
flere instrumenter og har medvirket i et hav af koncerter, musicals, revyfore-stillinger og meget 
andet. Derudover underviser de alle inden for deres områder. -   
Og så er de alle næsten lokale kræfter! Brian (fotoet til højre) og Birgitte bor i St. Darum, John i 
Billund. – Denne aften skulle ”arbejdsfordelingen” være: 
Birgitte Antonius - sang, Brian Svendsen på klaver og John Skou på bas 
 

 
 
Aftenen starter med fællesspisning 
Menu: Karbonader med grønærter/gulerødder, dessertkagebord med kaffe. 
Pris:  kr. 175,- for menu og underholdning. 
Tilmelding til arrangementet (for medlemmer) senest 6. april på 
aalbaekforsamlingshus@gmail.com eller til forsamlingshusets tlf. 75 1700 59 
OBS! Efter din tilmelding modtager du en bekræftelse med et nummer, som du SKAL anføre 
ved betaling. For at lette vores arbejde beder vi om betaling på forhånd til konto 2599 6285 412 
321 eller mobile pay til 42013. 
 
______________________________________________________________________________                                                                                                                           
 
  

Siden sidst 
 

➢ har den i 2021 nedlagte forening ”Landsbypigerne” betænkt forsamlingshuset med 
restbeholdningen ved foreningens ophør på kr. 4.156,-, en fornem gestus, som viser lysten 
og interessen for at støtte lokalsamfundet. Foreningen, der i 2006 markerede sit 75 års 
jubilæum under navnet ”Vong/Ålbæk Husholdningsforening”, nåede således at 
eksistere i 90 år! – Vi takker den sidst siddende mangeårige bestyrelse (Edel Dall, Annette 
Johansen, Marie Jørgensen, Tove Lauridsen, Else Junk), - også for deres mangeårige 
engagement og arbejde med at stable et interessant program på benene til glæde for 
lokalområdet. Gaven vil efter planerne blive anvendt til anskaffelse af behandlede stofduge 
i lille sal (og dermed en betydelig besparelse i forhold til leje). 
 

➢ er vi ligeledes blevet betænkt med en donation fra  LJ Truck Teknik.- Stor stor TAK! 
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➢ blev der den 24. febr. (med ca. 60 deltagere) afholdt fællesspisning med efterfølgende 
foredrag. Morten Hahn-Pedersen måtte 2 dage før bøje sig for corona, men hjalp os med 
en super erstatning: Mette Guldberg, leder af Ribe Byhistoriske Arkiv, sørgede for, at vi 
ikke blev snydt for Vadehavsområdets meget interessante og spændende historie.  
 

 

➢ er bestyrelsen gået i gang med lidt ”forårsrengøring” og brugte en dejlig solskinslørdag i 
forsamlingshusets kælder til oprydning, sortering, opsætning af hylder, gelænder, m.m.;  
”rengøringen” førte derudover til reparation/renovering af vandrør. 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Arrangementskalender 2022 

  7. marts 2022   Indvielse af den nye Højskolesangbog 
24. marts 2022  Generalforsamling med spisning    
13. april 2022    Forårskoncert og fællesspisning 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
”Ålbæk Forsamlingshus -  siden 1905”                                                                                                       
Uden den store opbakning fra lejere, gæster, håndværkere, medlemmer, støtte-foreninger, frivillige, små og 
store sponsorer ville forsamlingshuset ikke se ud som i dag og stadig kunne være et lokalt samlingssted.  I 
2020-22 har ”Landsbypigerne”, LJ Truck Teknik, Norlys Vækstpulje, Sneum-Tjæreborg Sognefond, 
Ditlev Nielsen,Terp, Spar Nord Fonden, Elly og Arne Sørensen, Ålbæk, Lida og Oskar Nielsens Fond, 
Esbjerg Kommunes pulje til lokale projekter og Sydbank Fonden/SydbankBramming bidraget med 
større beløb til renovering af lille sal (loft, ovenlys, akustik, belysning), dobbeltdøre, infoskærm, plancher, 
sangbøger, opvaskeanlæg, duge m.m 
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