
  

 

Nyt fra Ålbæk Forsamlingshus  nr. 2    marts 2023  

 

Ordinær generalforsamling torsdag 23. marts 2023                                  
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. a. Forelæggelse af det reviderede regnskab for støtteforeninger v. Arne Sørensen  
            b. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 2022 for forsamlingshuset   

    v. Jens Strandgaard, kasserer og Niels Brink, formand. 
 

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: 
 

Arne Sørensen modtager genvalg  
Jens Strandgaard modtager genvalg 
Brian Vedsted  modtager genvalg  
Lilly Sørensen  modtager genvalg 
 

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

8. Valg af revisor. På valg er John Christiansen. 
 

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 16. 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.  
Medlemskontingent 2023 – læs nedenfor! 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen                                                                                 
           

mailto:aalbaekforsamlingshus@gmail.com


Kontingent: Medlemskab/sponsor-medlemskab 2023 

    
Vi håber du/I stadig er interesseret i at bakke op om det lokale forsamlingshus, ikke mindst i denne 
også for forsamlingshuse lidt svære tid.  Mange har allerede betalt kontingent – TAK for det. Til jer, 
der ikke har nået det endnu, følgende info: 
 
Kontingentet er uændret: et husstandskontingent på kr. 100,-.  Består husstanden kun af én 
person, betales kr. 50,-. Indbetaling til Nordea Bank 2540 6884821434 eller mobile pay til 42013 
 
Flere medlemmer har været usikre om betydningen af ovennævnte medlemskabs-typer; derfor 

følgende præcisering: 

1. Deltagelse i arrangementer, arrangeret af huset og støtteforening, forudsætter medlemskab. 

Der kan tegnes alm. medlemskab (beskrevet ovenfor) eller: 

2. Et sponsor-medlemskab for privatpersoner på kr. 200 eller derover giver ret til at 

medtage børn/svigerbørn uden tegning af medlemskab for disse. 

3. Et sponsor-medlemskab for firmaer på kr. 500 eller derover giver ret til at medtage 

personale/familie/venner i begrænset omfang til husets arrangementer uden disses 

medlemskabstegning. 

NB! Vil du sikre dig modtagelse pr. mail af vores Nyhedsbrev, så forny dit medlemskab, og har du 

ikke modtaget brevet i længere tid, så undersøg, om vi har din (aktuelle) mailadresse. 

 

Forårsarrangement – sæt x ved torsdag den 20. april 

Ved deadline for dette nyhedsbrev er detaljerne endnu ikke helt faldet på plads, men 

vi tør godt løfte sløret for en festlig og underholdende aften, hvor en kopi af 

”gavflaben” hylder   

Danmarks spillemand nr. 1 

Kim Larsen   

og tager os med på en musikalsk rejse 

gennem hans liv og fantastiske sange 

fra 1971 frem til i dag.  

Sidst, men ikke mindst, er der tale om 

en Støttekoncert, hvor vores 

spillemand Anders Munch bidrager, 

men også Ålbæk Forsamlingshus har 

valgt at bidrage. Alle, der tilmelder sig, er med til at støtte op om udsatte og psykisk 

sårbare børn, unge og voksne og ensomme ældre. 

Mere om aftenen i næste nyhedsbrev!!! 

                                                                                                                Læs også næste side      



Siden sidst   

➢ havde ca. 90 medlemmer i forbindelse med fællesspisningen den 19. januar en 

fornøjelig aften i selskab med Leif Fabricius, der bl.a. med stor iver forsøgte at 

forklare forsamlingen, at vi alle er jyder for Vorherre, og bevise, at det nok i 

virkeligheden er jyderne, der er Guds udvalgte folk! 

 

➢ var der fantastisk tilslutning, 110, til arrangementet den 22. februar med 

fællesspisning og Christian Lygum Christensen, der meget engageret berettede 

om sine mange ikke ufarlige ekspeditioner til Guatemala i jagten på de forsvundne 

tempelbyer. 

 
➢ er der indkøbt behandlede stofduge til lille sal og dermed opnået en betydelig 

besparelse. Indkøbet blev finansieret af donationen ved ophøret af 

”Landsbypigerne” (det tidligere Vong-Ålbæk Husholdnningsforeing).- Jo, 

donationer gør en forskel! Endnu en gang TAK. 

 
➢ er vi i gang med at ajourføre/forny vores hjemmeside  www.ålbækforsamlingshus.dk  

 
_________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                       

Arrangementskalender 2023 

23. marts      Generalforsamling m. spisning 
20. april        Fællesspisning og Forårskoncert 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Ålbæk Forsamlingshus   -   siden 1905”                                                                                                       
Uden den store opbakning fra lejere, gæster, håndværkere, medlemmer, støtteforeninger, 
frivillige, sponsormedlemskaber og sponsorer af bankopræmier ville forsamlingshuset 
ikke se ud som i dag og stadig kunne være et lokalt samlingssted. -   
I 2022 har Skads m.fl. Herreders Brandkasses Fond, Ålbæk Smede og 
Maskinforretning, Marie og Vagn Nielsen, Landsbypigerne og LJ Truck Teknik bidraget 
med større donationer. 
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