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Kære medlemmer
Corona, pandemi, forsigtighed, usikkerhed, angst. Vi og alle andre lukkede i foråret. Med restriktioner, der bliver mindre
og mindre, åbner vi, for at komme videre, men så kommer usikkerheden fra begyndelsen igen. Og så er hovedparten af
vores medlemmer i den aldersklasse, der kaldes risikogruppen.
Men vi vil så gerne se Jer, så vi indkalder til generalforsamling, lidt ekstraordinært.
Forfatteren til den tidligere omtalte gavebog stiller op, og så har vi en ekstra gavebog.
Mange har betalt kontingent, tak for det. De der ikke har, kan indbetale de kr. 100,-på generalforsamlingen eller ved
bankoverførsel eller girokort (Reg.nr 1551 konto nr. 6103782).
Vi lover at komme tilbage næste år.
Trap Danmark har et specielt tilbud til os, det gælder til 1. november. Skal ske digitalt. Se vedlagte.

Generalforsamling onsdag d. 7. oktober 2020 kl.
19.00 på Glostrup bibliotek
Vi sørger for corona-sikkerhed og kaffe. Du er
velkommen til at tage mundbind med.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning, ved formanden
3. Regnskab, vedlagt
4. Forslag
5. Fastsættelse af kontingent for 2020
6. Valg til bestyrelsen:
Elsa Jørgensen
Hans Henrik Hyttel
Dina Petersen
Valg af revisorer
Bodil Dahl
Bente Hansen
7. Eventuelt
Nye kandidater til bestyrelsen er meget velkomne.
Regnskab 2019 vedlagt.

om sit arbejde med bogen om fængslet i
Vridsløselille.
Årets anden gavebog er på vej til trykkeren.
(Men skal nok blive færdig inden vi mødes.)
Stine Berndt fra
Byhistorisk Hus
har lavet bogen
om
kolonihaverne i
Glostrup.
Det er en
blomstrende bog
om historie
romantik, poesi
og jord under
neglene.
Gavebøgerne for 2020:
Der var engang et forbedringshus.
Glimt fra Vridsløselille Statsfængsel 1859 -1909,
udgivet af Albertslund Lokalhistoriske Forening og
Havedrømme. Om kolonihaveliv i Glostrup,
udgivet af Byhistorisk Hus i Glostrup, udleveres
ved generalforsamlingen.
Er du ikke til generalforsamlingen kan bøgerne evt.
afhentes hos formanden Jens, Sofielundsvej 66,
tlf.nr. 20890641 fra 8/10 til 18/10.

Efter generalforsamlingen
vil Emil Kruuse fortælle
Bestyrelse 2019:

Formand:
Jens K.L. Jørgensen
20 89 06 41
jens@sorte.dk

Næstformand:
Hans Henrik Hyttel
21 71 21 88
hkhhyttel@gmail.com

Kasserer:
Ebba Sembach
61 12 05 45
ebbams@outlook.dk

Webmaster:
René Carlsen
60 61 34 62
rene.carlsen@hotmail.dk

Sekretær:
Medlem:
Elsa Jørgensen Dina Petersen
40 43 07 49
43 96 82 10
elsajoergensen49@gmail.com

