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MEDLEMSINFORMATION nr. 77 
 
 
Kære medlem! 

 
I medlemsinformation nr. 76 fra 16.1.2022 fortalte vi, at vores ordinære 

generalforsamling 2022 var fastlagt til afholdelse torsdag d. 21.4.2022. 
Denne oplysning har også været på vores hjemmeside igennem længere tid. 
 

Hermed følger vores 
indkaldelse til ordinær generalforsamling 

torsdag, den 21. april 2022 kl. 19.00 
på KORSAGERGÅRD, Vejlegårdsvej 121, 2625 Vallensbæk. 

 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i 2021. 

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 2021 til godkendelse. 

4. Fastlæggelse af kontingentsatser for det kommende regnskabsår (2023). 

5. Indkomne forslag. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til       

bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. 

                  6.   Valg af formand. 

                        På valg er Ingolf Mathiesen. 

7.   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er Lars Emborg Jensen, Jørgen Wenning og Benny Mortensen. 

                  8.   Valg af en bestyrelsessuppleant. 

På valg er: Henriette Tromborg. 

                  9.   Valg af en revisor og revisorsuppleant. 

På valg er: Revisor Hardy Javelin. 

Revisorsuppleant Anette Eriksen er på valg.  

                  10. Eventuelt. 

 
 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en mindre buffet 
(pålæg, ost og rødvin/hvidvin). 

Hertil er tilmelding nødvendig - senest mandag d. 18. april 2022 til 

Ingolf Mathiesen – tlf. 40 16 44 60 eller e-mail: ingolf1942@outlook.dk 
 

 

mailto:ingolf1942@outlook.dk


Generalforsamlingen indledes med et indlæg med titlen 
”Vallensbæk marts 2022”. 

Det er Ingolf Mathiesen der vil vise, hvordan Vallensbæk så ud i uge 12/2022. 
Med sit kamera har Ingolf Mathiesen, på cykel og til fods, været rundt i Vallensbæk. 

Det er blevet til en serie billeder af Vallensbæk fra syd til nord og fra øst til vest. 
 

Kontingent 2022 

Der er stadig nogle få medlemmer der mangler at betale dette års kontingent. Husk at 
kontingentet skal være betalt for at man kan deltage i generalforsamlingen. 

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

Hjemmesiden – www.vlf.nu 
På vores hjemmeside kan man i løbet af nogle få dage, ved et klik på ”Kontakt og Om 
foreningen” finde bestyrelsens beretning for 2021 og det reviderede regnskab for 2021. 

Generelt opfordrer vi til at man jævnligt følger med på vores hjemmeside samt 
gruppen Vallensbæk Nostalgi på Facebook. 

 
Højrupgård 

Fredag d. 8. april 2022 lukker det mobile COVID-19 testcenter på Højrupgård. 
Efter bl.a. afhøvling af gulve og en større rengøring (også i vores lokaler på 1. sal) 
forventer vi, at Højrupgård kan bruges til bl.a. vores aktiviteter fra engang i maj 

måned 2022. 
  

Kommende aktiviteter 
Bestyrelsen har planer om, i løbet af maj-juni, at lave en udflugt til Roskilde for at 
besøge både Roskilde Domkirke og Gråbrødre kirkegård. 

Nærmere om dette arrangement følger i næste medlemsinformation. 
 

 
 
Med venlig hilsen 

 
 

Ingolf Mathiesen, formand 
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