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11. januar 2021

MEDLEMSINFORMATION nr. 72
Kære medlem!
Først og fremmest skal lyde et GODT NYTÅR.
Vi er ude af 2020. Det var et år med næsten ingen aktiviteter.
Et år som vi på en måde gerne vil glemme, ligesom det var et år som vi altid vil huske,
fordi vi fik en Coronapandemi.
Fire gange forsøgte vi at afholde vores ordinære generalforsamling, men hver gang
måtte vi aflyse grundet COVID-19.
Det lykkedes os at holde nogle slægtsforskningstræf, hvilket har været muligt, da vi
altid har kunnet overholde forsamlingsforbuddet på maksimum 10 personer.
Bestyrelsen har haft et meget roligt år med kun få møder. Vi plejer at holder vores
bestyrelsesmøder på Højrupgård, men i lange perioder har det ikke været muligt, da
vores kommune har haft vore foreningsgårde lukket.
Nu er vi så kommet ind i 2021, og det bliver forhåbentligt året hvor
Coronapandemien ebber ud. Vi ved, at der nu er kommet vacciner mod Corona, nu skal
vi så bare have alle vaccineret. Det tager tid, for her og nu er der ikke vacciner til alle,
men der kommer leverancer hver uge. Ifølge sundhedsmyndighederne så vil stort set
alle 65+ været vaccineret mod Corona omkring påske i år. Resten af Danmarks
befolkning forventes at være vaccineret med udgangen af juni måned, og dermed
skulle det teoretisk være muligt at vende tilbage til det vi kalder normale tilstande. Lad
os håbe det holder.
Vi har reserveret Korsagergård til afholdelse af vores generalforsamling d. 22. april
2021, men vi kan ikke være sikker på at det er muligt, for vi ved ikke om
forsamlingsforbuddet er ophævet så meget at vi kan samles. Vi kan risikere, at vi først
vil være i stand til at afholde vores generalforsamling, når hele den danske befolkning
er blevet vaccineret mod COVID-19.
Her og nu er der ikke planlagt nogen aktiviteter, for vi risikerer bare at vi må aflyse
dem. De nuværende restriktioner er gældende indtil 17. januar, men statsministeren
har sagt, at en forlængelse nok må forudses. Flere af regeringens rådgivere taler om
en forlængelse til omkring begyndelsen af marts.
Når vi har noget nyt, så udsender vi naturligvis en ny medlemsinformation.
Som nævnt i sidste medlemsinformation, så har vi ikke brugt mange penge i 2020.
DERFOR har vi besluttet, at kontingentet i 2021 nedsættes til kr. 100,- i stedet for kr.

150,- og kontingentet for institutioner og firmaer nedsættes til kr. 200,- i stedet for kr.
300,-.
Nogle få medlemmer har allerede indbetalt det normale kontingent på kr. 150,-.
Hvis de ønsker at få kr. 50,- betalt tilbage, bedes de sende en mail med oplysning om
deres reg.nr. og kontonummer til undertegnede på mailadressen
ingolf1942@outlook.dk så sørger jeg for, at for meget indbetalt kontingent bliver
returneret.
Kontingent 2021
Ifølge vores vedtægter skal kontingentet være betalt senest d. 15. februar 2021.
Kontingent bedes betalt ved indsættelse på reg.nr. 1551 og konto nr. 3177300101 i
Danske Bank.
Husk venligst at oplyse navn ved indbetaling.
Kontingentsatserne er i år kr. 100,- pr. medlem og kr. 200,- for institutioner.
Opfordring
Følg med på vores hjemmeside på www: vlf.nu og på Vallensbæk Nostalgi på
Facebook.

Med venlig hilsen
Ingolf Mathiesen, formand
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