
I er altid velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer i 

ethvert spørgsmål angående foreningen 

 

Bestyrelsen (* er på valg d. 19 februar 2019) 

Karin Pape Kristensen formand tlf. 4029 4480 funderlokalhistorisk@gmail.com 

Willy Nielsen Fisker    næstformand tlf. 2170 4627 willy@selandia-trailers.dk  

Villi Hansen  kasserer         tlf. 5049 6079 villijorn@gmail.com 

Inger Buchreitz*          sekretær tlf. 2078 5128 ingerb38@gmail.com  

Inge-Lise Hesel*   best.medlem  tlf. 2140 6937 fricka@privat.dk   

Frank Thomsen            suppleant tlf. 4018 4123 86851314@privat.dk  

Annelise R. Sørensen billedarkivar tlf. 4031 9680 Annelise-rs@mail.dk 

Bjarne Jensen                billedarkivar tlf. 2699 8374 bsj@radiomac.dk 

 

Inge-lise Hesel ønsker ikke genvalg. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Vedtægter for Funder Lokalhistoriske Forening angående generalforsamlingen 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 

4. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelse 

(a) Formand (på lige årstal) 

(b) Bestyrelsesmedlemmer 

(c) Bestyrelsessuppleanter 

(d) Revisorer 

(e) Revisorer suppleant 

8. Eventuelt 

 

Alle medlemmer, som har indbetalt kontingent i 2018, har stemmeret på 

generalforsamlingen. 

 

 

 

 

           Program for 2019 
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Hermed fremsendes programmet for 2019 til medlemmer af Funder 

Lokalhistoriske Forening. Vi håber det nedenstående program også i år kan friste 

jer til at møde op ved vore arrangementer. 

De bedste hilsner til jer fra Funder Lokalhistoriske Forening. 

På grund af høje posttakster vil post fra foreningen blive sendt pr mail. Hvis du ikke 

har mail kan du stadig modtage post, men det skal meddeles kasseren. 

Husk at meddele kasseren eller formanden jeres mail-adresse. 

Ændret mail adresse meddeles ligeledes til kasseren eller formanden. 

Kontingent 2019: 

Familie medlemskab kr. 75 Enkelt medlemskab kr. 50 

Kontingent indbetales på vores konto i Folkesparekassen 9860- 0000580058 

Husk at anføre medlemsnavn 

Det er også muligt at betale ved vore arrangementer. 

På bestyrelsens vegne Karin Pape Kristensen 

 

 

Program for 2019 

 

Tirsdag d.19. feb. Kl. 19.30 i Funder Kirkeby Forsamlingshus, 

Generalforsamling ifølge vedtægterne. 

Derefter viser Annelise R. Sørensen og Bjarne Steen Jensen, de billeder 

der er indkommet siden sidste generalforsamling, samt hvad de ellers 

har af spændende billeder fra vores arkiv. 

 

Vandreturen i serie “Kend din egn”                                          

søndag d. 2. juni 2019 kl. 13.00 

Mødested på parkeringspladsen ved Hesselhus camping.                                 

Vi skal til Abildskovdal og området deromkring. 

Først i 1950`erne blev der etableret en større arbejdsplads efter 

datidens forhold med grusværk – stenknuseri, og Wright, Thomsen & 

Kier opførte et asfaltværk, og der var stor aktivitet i mange år. I flere år 

var der en stor motocrossbane i området. I dag ligger området hen 

som virkeligt flot naturområde med mange flotte udsigter.               

Willy Fisker vil under turen fortælle om tiden, da hans far arbejdede 

der i en årrække. 

 

Byfest på toppen lørdag d. 7. september 2019 kl. 10-16 

Vi vil igen i år, komme på markedspladsen ved Funder Skole, når 

Funder fester i ”Byfest på toppen”. 

Kom og få en snak med os. 

 

Foredrag i Funder Kirkeby forsamlingshus                               

tirsdag d. 5. november 2019 kl. 19.30. 

Fra bondedreng i Voel til matador i Funderholme. 

Børge Bak Thygesen vil fortælle og vise billeder om den                

iderige iværksætter Jens Peter Sørensen og hans livsværk. – 

Funderholme Fabrikker.  


