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BEBOERANNONCER
Maj
Juni
Juli
Aug.
Sep.
-

D. 23. Gourmetklubben
D. 6. Blomstervennerne
D. 7. Seniorklubben
D. 5. Seniorklubben
D. 1. Blomstervennerne
D. 2. Seniorklubben
D. 3. Gourmetklubben
D. 5. Blomstervennerne
D. 6. Seniorklubben
D. 27. ØL&Vinlavet
D. 30. Billardklubben

Gas-terrassevarmer højde 2,10 m
sælges. Fejlkøb og har aldrig været i brug. Nypris 1.200 kr., sælges for 700 kr. Ring til Tegner
4497 5943 eller mobil 2264 1263

****
Store puslespil på 500-1000-1500
brikker kan afhentes hos Bodil.
Tlf.44979193

****

Du kan leje
Egebjergklubbens grill
med tilbehør for kun 100 kr.

Deadline for næste nummer er den
1. juni kl.12.
Følgende deadlines:
Den 10.august
Den 7. september
Bladet forventes omdelt 10 dage efter deadline

Grillen er 50 x 80 cm
med regulerbar rist i rundjern.
Grillen har håndtag og hjul.
Tilbehør:
Weber grillstarter
3 grilltænger
3 grillpaletter

EGEBJERG FÆLLESHUS
Priser for leje af Egebjerg Fælleshus
Én hverdag
Fredag
Lørdag
Søndag
En weekend bestående
af lørdag/søndag
En weekend bestående
af fredag/lørdag/søndag

kr.
kr.
kr.
kr.

650
950
1600
1600

kr. 2550

Kan afhentes og tilbageleveres i
Fælleshuset, Agernhaven 8 mellem
kl. 20 og 21.30
(når der er Torsdagstræf).
Grill og tilbehør skal afleveres rengjort. Skader og mangler erstattes af
lejer.

kr. 3100

Gebyret er 150 kr. pr. udlejning, og
der skal erlægges 1000 kr. i depositum.
Der er trådløs netadgang i Fælleshuset for medlemmer af tilknyttede
foreninger, og password udleveres i
baren eller af den tilsynsførende.

Forsidemotivet er fotograferet af
Lone Tegner
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Velegnet til party eller lign.

Husk depositum 500 kr., når du henter.
Grillen kan reserveres hos:
Jan Tegner
Tlf. 4497 5943 /
mobil 4127 0175

OBS! OBS! OBS!
TORSDAGSTRÆF holder
også sommerlukket. Sidste
Torsdagstræf inden sommeren er den 16. juni. Første
torsdagstræf efter sommeren er den 11. august.
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Kunne du tænke dig at spille badminton??
Vi har p.t. ledige banetimer; se www.egebjergsportsklub.dk under Badminton.
Vi er en billig forening med et årligt kontingent på 250 kr.; det er da billigt for en times ugentlig motion, hvor man endda kan have
det sjovt imens. Vi spiller principielt double for at udnytte hallen bedst muligt, men afviser ikke singlespillere, hvis vi har ledige
baner.
Til gengæld har vi ingen medlemstilbud, træner, etc., og man sørger f.eks. selv for at hænge nettet op og pille det ned igen.
Men
se på hjemmesiden om der er en banetime, du kan bruge,
find nogle venner at spille med, og
skriv så til post@egebjergsportsklub.dk eller
ring til 6017 1953.
Så ordner vi resten hurtigt og enkelt.

Vi inviterer et par gange om året til en fest, som indledes med en hyggelig turnering. Vi blander holdene, så man spiller med - og
mod - andre end dem, man spiller med til daglig. Om aftenen får vi så lidt godt at spise og drikke for en rimelig pris, og vinderne
fra turneringen får overrakt deres præmie.

Egebjerg Sportsklub
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Grundejerforeningen

Egebjerglund-Nord
Referat af ordinær generalforsamling i G/F Egebjerglund-Nord den 31. marts
2011 Kl. 19.30 i Egebjerg Fælleshus med 21 deltagere, der repræsenterede 13
grundejere.
Dagsorden:
1)Valg af dirigent.
2)Bestyrelsens beretning.
3)Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4)Forslag fra bestyrelsen.
5)Forslag fra medlemmer.
6)Godkendelse af budget og kontingent.
7)2 bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Kasserer Anna-Lise Olsen, der modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Hans Andersen, der ligeledes modtager genvalg
2 bestyrelsessuppleanter er på valg:
Erik V. Pedersen, der ikke modtager genvalg
Birgitta Østergaard, der modtager genvalg
8)Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Bent Kristensen K20 og Lisbeth Weichel K6, begge modtager genvalg.
9)Eventuelt.
AD 1)
Formand Kirsten Ehlers, K21 bød velkommen og foreslog som dirigent Hans
Østergaard K20A der blev valg med akklamation.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed og ville give ordet til
formanden, da Langballe T69 protesterede og forlangte og forlangte, at det
protokollerede referat af sidste generalforsamling skulle læses op. Dirigenten
foreslog forsamlingen, at forslag fra medlemmer skulle behandles under pkt. 5
”Forslag fra medlemmer” eller under pkt. 9 ”Eventuelt”. Generalforsamlingen
tilsluttede sig dette.

Foråret er for alvor kommet. Vi har
masser af sommerblomster og udplantningsplanter, roser i blomst og spændende træer og buske til haven. Har du
brug for idéer til din have eller en gave
til en ven, så hjælper vi dig gerne med
at finde den helt rigtige løsning.
Åbningstider: hverdage kl. 10.00 –
17.30 / weekender & helligdage kl.
10.00 – 16.00

4

AD 2)
Formanden oplyste i sin beretning,
- At der siden sidste generalforsamling var afholdt fire bestyrelsesmøder.
- At vejfesten var blevet afholdt med stor succes.
- At opkrævning af kontingent via PBS havde været en stor succes.
- At den hårde vinter med megen sne tilsyneladende havde delt medlemmerne
for og imod snerydning. Mange medlemmer havde udtrykt glæde ved ordningen, medens en anden (sågar juleaften) havde sendt en mail til formanden
med beklagelse over den dårlige snerydningsordning, og at naboforeningerne
gjorde det bedre.
- At der nu foreligger et udkast til foreningens hjemmeside, hvor det var tanken at indlægge love, referater samt øvrige meddelelser.
Bestyrelsesmedlem Sørensen VS70 oplyste, at Ballerup Kommune havde besluttet, at vedligeholdelse af veje skal overgå til grundejernes administration
og betaling, og at Ballerup Kommune skal sende en meddelelse til hver
grundejer om deres fremtidige pligter. Fællesudvalget havde afholdt møde
med Ballerup Kommune og oplyst, at de afviser det videre samarbejde med
Ballerup Kommune. Der er dog aftalt et nyt møde om et år.
Dirigenten foreslog, at debatten koncentreres om de tre emner: Sne, Veje og
Hjemmeside.
Ad Sne: Formanden oplyste, at Langballe T69 havde foreslået, at snerydningen afskaffes.
FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER
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Ad Veje: Kristensen K20 oplyste, at grundejerforeningen ejer et stykke vej
udfor D15, og at elkabler i jord forventes etableret i 2011.
Lone Tegner D6 nævnte, at 50 personers busser ofte kører til og fra Tranemosevej via Dyndsagervej, da pladsen er for trang ved krydset Pileagervej/
Tranemosevej er meget beskeden. J. Tegner D6 oplyste, at alle berørte grundejerforeninger har problemer med bustrafik.
Dirigenten bad bestyrelsen om at tage bus-spørgsmålet op. Olsen VS68 og
Sørensen VS70 lovede at bringe et indlæg på næste møde i Fællesudvalget,
der ifølge Langballe T69 foregår den 2011-04-07.
Ad Hjemmeside: Langballe T69 nævnte, at det ikke er et tvang, at al kommunikation skal foregå via hjemmeside. Kristensen K20 svarede, at der intet står
i foreningens love herom.
Ad Vejfest: Generalforsamlingen bifaldt, at det havde været en god vejfest.
Herefter blev beretningen godkendt med akklamation.
AD 3)
Kassereren gennemgik regnskabet, hvoraf det fremgik, at udgifterne til forsendelse var blevet væsentlig lavere. Langballe T69 beklagede sig over betalingerne til snerydnings-manden og ville kende kontrakten. Kassereren svarede, at prisen for snerydning er steget i henhold til almindelig inflation. Årsagen til den store udgift skal henføres til, at der faldt megen sne i såvel foråret
2010 som efteråret 2010. Dirigenten konstaterede, at emnet også var blevet
behandlet på generalforsamlingen i 2010.
Langballe T69 ankede over, at generalforsamlingen ikke havde godkendt, at
der var blevet solgt obligationer, hvortil kassereren svarede, at dette emne også var debatteret på sidste generalforsamling. Regnskabet blev godkendt med
akklamation.
AD 4)
Bestyrelsen havde ingen forslag.
AD 5)
Forslag fra Christensen E69 om at sløjfe gebyret på 300 kr. eller sænke det til
100 kr., som ejendomsmæglerne skal betale grundejerforeningen i gebyr for
oplysninger på ejendommen. Generalforsamlingen besluttede ikke at ændre
gebyret.
Forslag fra Langballe T69 om, at protokollen fra sidste generalforsamling
blev oplæst, da han mente, at der var afvigelser i forhold til referatet i
Egebjergbladet. Bestyrelsen undersøger dette og svarer Langballe T69 direkte.
Langballe T69 fremførte, at snekassen er en særskilt kasse indenfor grundejerforeningen. Kristensen K20 nævnte, at moderne regnskab angiver balancer for
de enkelte aktiviteter. Dirigenten anførte, at snerydning er en del af grundejerforeningen.
Langballe T69’s forslag om, at kontingentet skulle nedsættes til 200 kr. pr.
parcel, forslog dirigenten behandlet under pkt. 6: Budget.
AD 6)
Kassereren gennemgik budgetforslaget for foreningen, der indebærer, at kontingentet til foreningen hæves til 250 kr./parcel og til snerydning på 500 kr. /
parcel.
Langballe T69 havde stillet forslag om nedsættelse af kontingentet til 200 kr./
parcel. Alle Stemmeberettigede bortset fra én stemte for bestyrelsens forslag
på de 250 kr./parcel.
Snerydning med kontingent på 500 kr./parcel. Alle stemmeberettigede minus
én stemte for de 500 kr./parcel.
Bestyrelsens forslag til Budget for 2011 blev hermed godkendt.
3
Fortsættes næste side
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AD 7)
Som kasserer blev Anna-Lise Olsen K25 genvalgt med akklamation.
Bestyrelsesmedlem Hans Andersen D28 blev genvalgt med akklamation.
Bestyrelsessuppleant Birgitta Østergaard K20A blev ligeledes genvalgt med
akklamation og som ny bestyrelsessuppleant blev Karen-Margrethe Vaabengaard D11 valg med akklamation.
AD 8)
Som revisor blev Kristensen KA20 og Weichel KA6 genvalgt med akklamation.
Som revisorsuppleant blev Lone Tegner D6 valgt med akklamation.
AD 9)
Under eventuelt havde Riffensdal D16 skriftligt anmodet om, at emnet
”Nabostøj” blev debatteret. Han havde målt støjniveauer fra naboens computerstyrede plæneklipper, som langt overskrider de af Ballerup Kommune fastsatte grænser, som også var vedlagt. Pedersen D22 foreslog, at reglerne angives på foreningens hjemmeside og anførte, at efter at den pågældende nabo
har fået en advarsel, kan politiet tilkaldes. Bestyrelsen lovede at arbejde videre med emnet. Lone Tegner D6 oplyste, at hun havde fået brev fra Alm. Brand
om opsigelse af den kollektive forsikring. Hun havde undersøgt markedet og
fundet, at GF og Alka havde samme prisniveau. Kassereren forespurgte, om
der var stemning for en samlet ordning, hvortil Kristensen K20 oplyste, at
man i assurandørsocietetet havde besluttet generelt at ophæve sådanne ordninger. Langballe T69 oplyste, at Alka er de billigste. Christensen E69 mente, at
Codan er billigere. Kassereren foreslog, at disse oplysninger burde angives på
foreningens hjemmeside. Det blev foreslået, at vejfesten 2011 afholdes den
27. august med bl.a. Jan Tegner D6 og Birgitta Østergaard K20A som frivillige arrangører.
Dirigenten takkede generalforsamlingen for ro og orden, hvorefter grundejerforeningen bød på smørrebrød, øl og snaps.
Bestyrelsen
27.04.2011

Foreningen
Egebjergnettet
ophæves!
Og dens formue fordeles forholdsmæssigt til de medlemmer,
der ønsker det; Egebjergklubben
får resten.
Det blev som ventet endeligt besluttet at opløse foreningen på generalforsamlingen mandag den 18.
april 2011.
Generalforsamlingen vedtog tillige bestyrelsens forslag om, at
hvert medlem kan få sin forholdsmæssige andel af formuen, formentlig ca. 100 kr., overført til sin
bankkonto, såfremt medlemmet
inden den 1. juni 2011 oplyser
dette til post@egebjergnettet.dk
eller træffer anden aftale med kassereren.
Efter fristens udløb modtager de
pågældende deres andel og den
resterende formue overføres til
foreningen Egebjergklubben med
henblik på fortsat at kunne tjene
fælles formål i området.
Referatet fra generalforsamlingen
ligger på www.egebjergnettet.dk,
hvor andet materiale også kan ses,
herunder vedtægterne.
Bestyrelsen
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Nyt om det nye kryds ved Ring 4
vendehusvej ligger i vort område,
er vi naturligvis ret interesserede.
Nu har Herlev kommune svaret
således:
Herlev Kommune er meget ked af
de trafikpropper og de gener, som
trafikanter dagligt oplever på Sortemosevej/Ring 4. Vejarbejdet har
længe været nedlukket på grund af
vinteren.
Vi er ved at undersøge, om der
kan etableres flere og bedre tiltag
for de bløde trafikanter, der skal
passere Ring 4. Når undersøgelserne er færdige, skal eventuelle
forbedringer indpasses i projektet,
og først herefter kan arbejdet fortsætte. Vi forventer, at der går
nogle uger, før arbejdet genoptages.
I april skrev jeg således til Herlev
kommune:
Som formand i Grundejerforeningen Egebjerglund-Syd må jeg
spørge: Hvad sker der med krydset Sortemosevej-Ring 4? Arbejdet
har ligget stille i lang tid, og vi
har med bekymring fulgt lobbyar-

bejdet fra Hyldespjældet mhp. at
bevare busstoppestederne ved
Sønderskovvej.
Vi har i sin tid, da man nedlagde
stoppestedet for 400S ved Syvendehusvej, fået lovning på, at stoppestedet ville rykke nærmere, når
det nye ringvejskryds ved Sortemosevej blev etableret, og da Sy-

Vi forventer, at de nuværende
stoppesteder ved Skinderskovvej
rykker til Sortemosevej/
Krebsdammen.
Thomas Seeberg
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25 ÅR MED KULTUREN
Den 29. april 1986 stiftedes Kulturhistorisk Forening for Egebjerg og Omegn. Vi var en del
Egebjergborgere, der syntes, vi her i Egebjergområdet var lidt forsømt kulturhistorisk, og at vi da også
havde en del at byde på.
Det viste sig at holde stik.
Der kom hurtigt gang i foreningen på flere fronter.
Vejvandringer, hvor stedkendte fortalte om udviklingen af vejene og parcelhusgrundene; skovture,
hvor vi jævnligt tog lokale
emner op, fx. rillesten,
som statsskovrider Laumann-Jørgensen var ekspert i; foredrag om relevante emner, der ofte efterfulgtes af ekskursioner til det pågældende sted.
Mange ting blev beskrevet i artikler i Egebjergbladet, ligesom
vi efterhånden fik udgivet for-
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skellige hæfter. Ca. 20 hæfter er
det blevet til. I forbindelse med
vore arrangementer har vi også
haft nogle udstillinger med gamle Egebjergfotos, hvoraf vi fik
lavet en del som fotostater. Og-

så fotografering samt lydog videooptagelser blev
en vigtig del af vor virksomhed i erkendelse af,
at vi måtte se at bevare
mest muligt fra kvarteret
for eftertiden. Således har
vi en del båndinterviews
med ældre Egebjergborgere, hvoraf flere gennem
årene har været gengivet
i Egebjergbladet.
To ting har været til stor
støtte for Foreningen,
som vi for nogle år siden
blev enige om at omdøbe
til "Selskabet". Fælleshuset, hvor vi kunne afholde
vore arrangementer og
møder, og Egebjergbladet, som altid har vist stor
velvilje med at optage vore artikler samt bringe vore annoncer. Økonomisk har vi aldrig haft
store beløb at rutte med. Vi har
kun haft de beskedne medlemskontingenter at budgettere med
og har aldrig modtaget en krone
fra kommunen eller andre steder. Så vi har sat tæring efter
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næring - også i erkendelse af, at
vi har haft begrænsede personressourcer at trække på.
Vi havde i mange år ret stor stabilitet i bestyrelsen; men i tidens
løb har nogle udskiftninger dog
fundet sted. Heldigvis har der
været flere ildsjæle med, og den
slags er jo guld værd. Det gjaldt
både, når der skulle udarbejdes
projekter, udtænkes ideer eller holdes styr på kronerne.
Vort største - og jeg kan roligt
sige succesrige - projekt var
Storfyrstinde Olga udstillingen i
1991. Her var mange gode kræfter i sving - ja, helt oppe at ringe kan man roligt sige. Dette
arrangement, der fandt sted på
Hovedbiblioteket, foregik i samarbejde med Ballerup Historiske
Forening. Vi havde på åbningsdagen den glæde at have Dronning Ingrid til stede, og vi fik
kontakt til mange spændende
personer omkring dette emne.
Selv har jeg været med i bestyrelsen i alle 25 år, heraf de 20 år
som formand. I fem år var Christian Halgaard en aktiv og inspirerende formand, ligesom han
også sad i bestyrelsen i mange
år. Hvor længe Kulturhistorisk
Selskab kan fortsætte, må bero
på, hvor mange aktive der melder sig under fanerne. Men det
skal dog ikke forties, at vort
medlemstal har været dalende
de senere år, og at nyt blod er
tiltrængt.
Vort 25 års jubilæum fejredes
den 12. april med en reception
om eftermiddagen og en middag
for medlemmerne om aftenen.
32 var mødt frem. Det blev en
hyggelig aften med dejlig mad
og gode vine. Også en del af kulturen! Tak til bestyrelsen for en
aktiv indsats ved denne lejlighed
- og i det hele taget.

Kulturhistorisk Selskab for Egebjerg
og Omegn blev 25 år.

Kulturhistorisk selskab har afholdt reception i Egebjerg Fælleshus, og senere var medlemmerne inviteret til middag, hvor
specielt Jytte gjorde sig bemærket med en særdeles god dessert.
Per W., som stiftede foreningen
for 25 år siden, holdt festtalen.
Bodil Ringmose holdt også tale,
hvor hun specielt lagde vægt på
at bevare ”nutiden”, som er historie i morgen.
Per W. har været formand i 21
af de 25 år foreningen/selskabet
har eksisteret.
I 4 år omkring 1990 var Christian Halgaard formand. Christian

var god til at skrive og står for
en del af foreningens skrifter.
Man vil erindre de mange aktiviteter, som foreningen har stået
for gennem tiden, og de mange
skrifter, som foreningen har udgivet.
Her nævnes Laumann Jørgensen
og hans rillesten.
Arrangement omkring Vasehøj,
som stadig ligger ved Udbakkesøen.
Nordkalotten med Elise Quottrup
og Keld Nørgaard.
Egebjergård med Erik Svendsen.
Egebjerg Teglværk, hvor Else
Andersens mand havde arbejdet.
Fortsættes næste side

Per W. Johansson
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Navngivning af egetræet
”Vogteren” ved indgangen til
skoven.
Til en stor del af disse skrifter
har Erik Hagen med sin faglige
dygtighed udført det grafiske arbejde.
Foreningens største succes har
nok været arrangementet omkring Storfyrstinde Olga. Ikke
mindre end 90 mennesker mødte

op til et arrangement i 1990.
Mange af disse mennesker kom
langvejs fra og viste deres kunstværker frem.
Egon Andersen filmede denne
aften med lånt udstyr fra DR.
Kulminationen var, da man sammen med Historisk Forening
holdt en udstilling på Biblioteket,
foreningens daværende kasserer
Ulla Klenz var meget aktiv om-

kring Storfyrstinde arrangementet.
Dronning Ingrid deltog i åbningen af udstillingen på biblioteket,
så borgmester Dalsgaard og Per
W. fik kongelige håndtryk.
Vi takker Per W. for et initiativ,
som viste sig at være holdbart i
mange år.
Torsten tidligere bestyrelsesmedlem.

Et lille udpluk
af de mange hæfter,
Kulturhistorisk Forening (nu Selskab) for
Egebjerg og Omegn
har udgivet i løbet af
de 25 år, foreningen
eksisterede.
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Sidste nyt fra Kulturhistorisk Selskab
På den ordinære generalforsamling den 3. maj besluttede
man at søge selskabet nedlagt. Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling
den 20. september, hvor den
endelige beslutning skal træffes, samtidig med at der skal
tages stilling til, hvad der skal
ske med foreningens formue
og arkivalier.
Desværre var forslaget ikke
udsendt til medlemmerne. Der
var udarbejdet et oplæg, som
formanden ikke fik sendt ud.
Oplægget så således ud:
Oplæg til generalforsamlingen
om selskabets fremtid
Selskabet har som bekendt
eksisteret i 25 år. De senere
år har været præget af svigtende tilslutning til arrangementerne og medlemstilbagegang, mest ved naturlig afgang. Vi bliver allesammen et
år ældre for hvert år, der går,
også bestyrelsen med formanden i spidsen. Det er svært at
se, hvor fornyelsen skal komme fra.
Derfor foreslår vi, at selskabet
opløses, mens vi endnu er nogenlunde i drift. De resterende
midler i kassen skal overgå til

en aktivitet med et tilsvarende
formål, eller til Egebjergklubben eller til Fælleshuset. Det
er nærliggende at foreslå, at
vi overfører midlerne til Historisk Forening i Ballerup, mod
at de tilbageværende medlemmer indmeldes i denne forening og får kontingentfrihed i
et år. Det skal også gælde
medlemmer hos os, der i forvejen er medlemmer af Historisk Forening.
Vi foreslår så, at vi slutter
med en kirkegårdsvandring på
Skovvejens Kirkegård den 12.
maj kl. 16.
Mød frem og lad os diskutere
det. Vi vedlægger vore vedtægter, hvor man bl.a. kan
læse, at selskabet kan opløses
ved en skriftligt indkaldt generalforsamling med det ene
punkt på dagsordenen.
Thomas Seeberg

Har du lyst at spille med os??
Vi spiller hver torsdag kl. 1800
på banen ved Skovmarksskolen
(hvis ikke vejret driller os for meget).
Du møder bare omklædt et par
minutter før kl. 1800.

Vi er fra 18-20 år og op til 70 og
spiller først og fremmest for motionens – og samværets - skyld.

Bestyrelsen
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Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen
-til Pinsens Bevarelse den 12. juni 2011
Pak en frokostkurv og tag familie og venner med til nogle hyggelige timer
i skoven.
Vi mødes Ved Skovgærdet kl. 12.00 og går til bålpladsen, hvor tiden indtil
den seriøse del af programmet går med at spise frokost, hygge samt nyde det –
forhåbentlig – gode vejr.
Kl. 14.00 er det tid til selve generalforsamlingen
med:
1) Præsidentens beretning
2) Valg af Præsident,
Ordensmarskal/Skriver
Vel mødt og på gensyn.
Præsidenten
Ole

FOTO: Jens Gade
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