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MEDLEMSINFORMATION nr. 68 
 

Kære medlem! 
 
Covid-19 situationen har ændret vores samfund radikalt. Intet er som det plejer at 

være, og ingen ved hvornår vi får de såkaldte normale tilstande tilbage. 
Også for vores forening betyder det ændringer. 

 
Ordinær generalforsamling – udsat 

Bestyrelsen har besluttet, i lyset af hele situationen omkring covid-19, at den ordinære 

generalforsamling der skulle afholdes torsdag d. 23. april 2020 udsættes. 
Generalforsamling afholdes i stedet (med forbehold) torsdag d. 11. juni 2020 kl. 

19.00 på Korsagergård, hvor vi samtidig kan fejre foreningens 17-års fødselsdag. 
 

Aflysning af arrangementer 

De få arrangementer der var planlagt til afholdelse i resten af dette halvår, er grundet 
covid-19 situationen aflyst. Gælder dog ikke den ordinære generalforsamling. 

Det er i dag ikke muligt at sætte dato på nye arrangementer. 
 

Vores hjemmeside – www.vlf.nu 

På vores hjemmeside er der sket meget. Vores webmaster har fået lavet en del 
opdateringer de seneste uger bl.a. med at få indlagt de Carl Rasmussen malerier som 

undertegnede affotograferede efter vores udstilling i efteråret 2018. Man finder disse 
Carl Rasmussen malerier fra miljøer i Vallensbæk under menuen ”Gamle gårde”, 
ligesom der er en levnedsbeskrivelse af Carl Rasmussen. 

 
Kontingent 2020 

Ifølge vores vedtægter skulle kontingentet være betalt senest d. 15. februar 2020. 
Der er desværre stadig nogle der mangler at betale deres kontingent. Disse vil i løbet 

af meget kort tid, fra undertegnede, få tilsendt en opfordring om snarlig betaling. 
Kontingent bedes betalt ved indsættelse (f.eks. via netbank) på reg.nr. 1551 og konto 
nr. 3177300101 i Danske Bank. Betaling kan også ske kontant direkte til 

kasserer Jørgen Wenning, Delta Park 22,7, th., 2665 Vallensbæk Strand.  
Husk venligst at oplyse navn ved indbetaling. 

Kontingentsatserne er kr. 150,- pr. medlem og kr. 300,- for institutioner. 
  

Næste medlemsinformation forventes udsendt i maj måned 2020. 

 
 

 
Med venlig hilsen 
 

 
Ingolf Mathiesen, formand 
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