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MEDLEMSINFORMATION

nr. 4

Kære medlem!
GENERALFORSAMLING

Den første ordinære generalforsamling finder sted tirsdag d. 20. april 2004 kl. 19.30 på
Korsagergård.
Indkaldelse samt det reviderede regnskab er vedlagt som bilag til denne skrivelse.
På generalforsamlingen
vil vi fortælle lidt om de fremtidige aktiviteter
en kraftig opfordring til at møde op til generalforsamlingen.

i foreningen, så herfra

ARBEJDSGRUPPER

Ved medlemsmødet d. 3. februar 2004 blev der nedsat 9 arbejdsgrupper. Nogle af disse grupper er i
gang med arbejdet hvilket hilses med tilfredshed. Ikke alle medlemmer deltog i medlemsmødet, og
er der medlemmer som vil være med i arbejdet så kan det naturligvis lade sig gøre. Vedlagt en
oversigt over de 9 arbejdsgrupper, samt hvem der er med i grupperne. Der er plads til flere
medlemmer i grupperne, og interesserede kan melde sig til undertegnede enten pr. telefon eller pr.
e-mail. Man kan også foretage tilmelding på generalforsamlingen.
DEN GRØNNE

Med medlemsinformation nr. 3 udsendte vi en beretning om Restaurant "Den grønne". Dette følges
op med en ny beretning vi har :faetaf Erik Sieburg, som i halvtredserne havde minigolfbane som
nabo til "Den grønne". Sammen med beretningen er der et billede der både viser minigolfbanen og
Restaurant "Den grønne". Endelig er der et billede, i en ikke alt for god kvalitet, af Flamingo
Kvartetten som spillede på "Den grønne" i årene 1957-58. Billedet har vi modtaget fra Benny
Sørensen i Glostrup der var medlem af Flamingo Kvartetten.
MODTAGNE

GAVER

Siden foreningens start har vi modtaget forskellige gaver både af medlemmer og af personer
udenfor medlemskredsen. Det er vi glade og meget taknemmelige for. Vedlagt en fortegnelse over
modtagne gaver med navnene på giverne.

E-mail: himath@mail.tele.dk

1. april 2004

TIL ALLE MEDLEMMER I VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE

FORENING

Der indkaldelse hermed til ordinær generalforsamling
TIRSDAG, DEN 20. APRIL 2004, KL. 19.30
på KORSAGERGARD,

Vejlegårdsvej

121,2625 Vallensbæk.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Fastlæggelse af kontingentsater for det kommende regnskabsår (2005).
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
På valg er: Søren Wiborg, Jan Eriksen og Hanne Laurberg Olesen.
7. Valg af en bestyrelsessupleant.
På valg er: Kirsten Jensen.
8. Valg af en revisor og revisorsuppleant.
På valg er: Poul Erik Olsen og Carl Otto Hørsman
9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen:
Foreningen har fra Pia Hahnemann via Provst Fred Andersen laet en gave bestående af93 dias fra
Vallensbæk, hovedsageligt de gamle gårde, fotograferet fra 1951 til 1965. Et udvalg af disse dias vil
blive vist efter generalforsamling hvor foreningen samtidig vil være vært ved en kop kaffe/te med et
stykke franskbrød med ost.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

