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MEDLEMSINFORMATION nr. 73 
 
 
Kære medlem! 

 
I medlemsinformation nr. 72 dateret 11. januar 2021 står der følgende: 

”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”. 

 
Fire gange forsøgte vi at afholde vores ordinære generalforsamling i 2020, men hver 

gang måtte vi aflyse grundet COVID-19 restriktioner. I stedet håbede vi, at det kunne 
ske d. 22.4.2021, men det tillader COVID-19 restriktionerne ikke. 
 

Nu har vi reserveret Korsagergård torsdag d. 10. juni 2021 (dagen før vores 18-års 
fødselsdag), og da skulle de nuværende restriktioner omkring forsamlingsforbuddet 

være lempet, så vi tillader os allerede nu at 
 

Indkalde til ordinær generalforsamling 

Torsdag, den 10. juni 2020 kl. 19.00 
på KORSAGERGÅRD, Vejlegårdsvej 121, 2625 Vallensbæk. 

 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i 2019 og 2020. 

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 2019 og 2020 til godkendelse. 

4. Fastlæggelse af kontingentsatser for det kommende regnskabsår (2022). 

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

 villige til genvalg. 

                  8.    Valg af en bestyrelsessuppleant. 

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

                  9.    Valg af en revisor og revisorsuppleant. 

 På valg er: Revisor Niels Jørgensen – villig til genvalg 

 Revisorsuppleant Anette Eriksen er på valg – villig til genvalg.  

                  10.  Eventuelt. 

 
 



 
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en mindre buffet, 

såfremt COVID-19 restriktionerne tillader det 
 (pålæg, ost og rødvin/hvidvin). 

Hertil er tilmelding nødvendig - senest mandag d. 7. juni 2021 til 
Ingolf Mathiesen – tlf. 40 16 44 60 eller e-mail: ingolf1942@outlook.dk eller 
Jørgen Wenning – tlf. 43 64 37 34 eller e-mail: jorgenwenning@gmail.com 

 

Vi håber vi kan indlede generalforsamlingen med et ca. 30 minutter 
lokalhistorisk indlæg af vores sekretær Hans Christensen 

eller 
et indlæg af borgmester Henrik Rasmussen hvor emnet er 

VALLENSBÆK i gå - i dag - i morgen. 

 
Her og nu er der ikke planlagt andre aktiviteter, for vi risikerer bare at vi må aflyse 

dem. Vi har restriktioner der er gældende indtil 21. maj 2021, og efter denne dato 
håber og tror vi, at det igen vil være muligt at afholde foreningsarrangementer, men 
det vil nok være bedst at vente indtil 2. halvår, hvor vi kan forvente at alle der ønsker 

det, er blevet vaccineret med de godkendte Corona vacciner. 
 

Kontingent 2021 
Ifølge vores vedtægter skulle kontingentet være betalt senest d. 15. februar 2021. 

Der er stadig nogle medlemmer som mangler at betale dette års kontingent. 
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. 

 
Hjemmesiden – www.vlf.nu 

På vores hjemmeside er der bl.a. et par nyheder leveret af to medlemmer. 

1. Medlem Vagn Mehlsen 
Klik på Vallensbæk-filmene og klik så igen på Episoder fra Projekt Vallensbæk Havn – 

bygget i 1980. 
2. Medlem Anette Eriksen 
Klik på historier og klik så på Perioden efter 1950 og op til nutiden. Derefter klik så på 

Ved siden af ”Den grønne” lå ”Den Røde Strandkro”. 
3. Dokumenter til dette års generalforsamling 

Klik på Kontakt og Om foreningen. Her finder i bestyrelsens beretning for 2019 og 
2020 samt de reviderede regnskaber for årene 2019 og 2020. 
  

Generel 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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