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FORENING

Juni 2008

MEDLEMSINFORMATION nr. 18
Kære medlem!
En forhåbentlig dejlig sommer står for døren, og det er ferietid. Også i foreningen holder vi ferie, så
vore aktiviteter vil være minimale i de kommende par måneder.
Vi har dog gjort nogle forberedelser, og kan her oplyse hvilke aktiviteter vi har forberedt for 2.
halvår af 2008.

KOMMENDE AKTIVITER
Søndag d. 21. september 2008 kl. 11.30
Bustur og medbragt madkurv til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk
En del kender jo nok dette dejlige sted. Andelslandsbyen Nyvang er et historisk oplevelsescenter
dækkende Andelstiden 1870 – 1950. Ja, man kan vel sige, at det er en rejse til oldefars tid.
Oplysninger om Andelslandsbyen og stedets aktiviteter kan findes på adressen
www.andelslandsbyen.dk
Vi har hos Vallensbæk Turistfart lejet en 50 personers bus (der også er plads til kørestolsbrugere).
Der vil være opsamling ved Vallensbæk Station kl. 11.30 og ved filialbiblioteket i Nordmarken
kl. 11.40.
Prisen for deltagelse i dette arrangement er kr. 90,- pr. medlem. Beløbet dækker entré og
guidet rundvisning i Andelslandsbyen. Foreningen dækker udgiften til bus samt en øl/vand til
den medbragte mad.
Bindende tilmelding til undertegnede senest onsdag d. 10. september 2008
(tilmelding kan ske telefonisk på 43 64 40 00 eller på mail adressen IMA@vallensbaek.dk)
Tirsdag d. 30. september 2008 kl. 19.00 på Højrupgård
Virtuel bustur for linie 19 gennem Vallensbæk
Denne aften har vi lagt i hænderne på Hans Christensen. Vi ser frem til en interessant aften.
Medlemmer der har brug for transport kan kontakte følgende:
Ingolf Mathiesen, tlf. 43644000 – Jørgen Wenning, tlf. 43643734
Tirsdag d. 25. november 2008 kl. 19.00 på Højrupgård
Den årlige medlemsaften med kaffe og æbleskiver
Nærmere oplysninger følger i næste medlemsinformation. Den forventes at blive udsendt i
begyndelsen af september 2008.

Vedlagt denne medlemsinformation følger referatet fra foreningens ordinære generalforsamling der
blev afholdt d. 10. april 2008, samt en aktuel fortegnelse over foreningens bestyrelse, revisorer og
revisorsuppleant.

Med venlig hilsen og RIGTIG GOD SOMMER

Ingolf Mathiesen, formand

