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MEDLEMSINFORMATION nr. 70 
 
 

Kære medlem! 
 
2020 har siden primo marts været et år med store begrænsninger for os alle sammen, 

som følge af COVID-19 situationen. 
Intet er som det plejer, og hvornår vi får normale tilstande igen, er der i skrivende 

stund ingen der kan fortælle os. Personligt tror jeg ikke det sker i år. 
Vi skulle have holdt vores ordinære generalforsamling i april måned. Den måtte vi 
udskyde, i første omgang til juni måned, men heller ikke det var muligt. Seneste 

udmelding var, ifølge medlemsinformation nr. 69 dateret 25.5.2020, at vi holder vores 
generalforsamling den 10. september 2020. 

 

TIL ALLE MEDLEMMER I VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE FORENING 

  

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 

 

Torsdag, den 10. september 2020 kl. 19.00 
på KORSAGERGÅRD, 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 kontingentsatser for det kommende regnskabsår (2021). 

5. Indkomne forslag. 
      Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen 

       senest 10 dage før generalforsamlingen. 

6.    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

 På valg er Hanne Laurberg Olesen, Hans Christensen og Jan Eriksen – alle er 

 villige til genvalg. 

                  7.    Valg af en bestyrelsessuppleant. 

 På valg er: Hanne Karoline Pedersen – villig til genvalg. 

                  8.    Valg af en revisor og revisorsuppleant. 

 På valg er: Revisor Niels Jørgensen – villig til genvalg 

 Revisorsuppleant Anette Eriksen er på valg – villig til genvalg.  

                  9.    Eventuelt. 

 

Generalforsamlingen indledes med et ca. 30 minutter lokalhistorisk indlæg 

af vores sekretær Hans Christensen. 

 
 



COVID-19 situationen gør, at vi ikke, som vi plejer, 
kan være vært ved en mindre buffet efter generalforsamlingen. 

Vi sørger dog for kaffe/te med et stykke kage samt et glas vin eller to. 

 
COVID-19 situationen gør, at det er yderst vanskeligt at planlægge arrangementer som 

vi med sikkerhed ved kan gennemføres. Hovedparten af vores medlemmer er i den 

aldersgruppe hvor pådragelse af COVID-19 er risikabelt, og det skal og bør vi tage 
hensyn til. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at vi resten af indeværende år kun har 

et begrænset antal arrangementer. 
 

FORENINGENS AKTIVITER (begrænset) 

som vi vil forsøge at gennemføre resten af året 
 

Slægtsforskning på Højrupgård 
Højrupgårdsvej 1 – Vallensbæk Landsby 

Mandag d. 19. oktober 2020 kl. 19.00. 

Mandag d. 16. november 2020 kl. 19.00. 
COVID-19 reglerne bliver naturligvis overholdt. 

 
Den årlige æbleskiveaften vil i år formentlig blive afholdt på 

Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, 2625 Vallensbæk 

Mandag d. 23. november 2020 kl. 19.30 
 Vi håber vi kan gennemføre en spændende lokalhistorisk aften hvor emnet er 

VALLENSBÆK i gå - i dag - i morgen. 
Nærmere om dette i næste medlemsinformation. 

 

I medlemsinformation nr. 69 var regnskabet og beretning for 2019 medsendt. 
 

Følg med på vores hjemmeside på www: vlf.nu og på Vallensbæk Nostalgi på 
Facebook.  
 

 
 

 
 

Med venlig hilsen og på gensyn 
 
 

Ingolf Mathiesen, formand 
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