I er altid velkomne til at kontakte bestyrelsens medlemmer
i ethvert spørgsmål angående foreningen. (listen forandres ved valget d. 20/2 2018)
Bjarne Steen Jensen
Karin Pape Løhde
Villi Bak Hansen
Inger Buchreitz
Inge – Lise Hesel
Willy Nielsen Fisker
Suppl

formand
næstformand
kasserer
sekretær
bestyrelse
suppleant

tlf. 26998374
tlf. 40294480
tlf.50496079
tlf. 20785128
tlf. 21406937
tlf. 21704627

bsj@radiomac.dk
klarkjaer@gmail.com
Villi-jorn@fibermail.dk
buchreitz@fibermail.dk
fricka@privat.dk
willy@selandia-trailers.dk

Annelise R. Sørensen billedarkivar tlf. 40319680 annelise-rs@mail.tele.dk
Bjarne Steen Jensen billedarkivar tlf. 26998374 bsj@radiomac.dk
Vedtægter for Funder Lokalhistoriske Forening angående
generalforsamlingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
a. Nedlæggelse af Flf forlag
7. Valg af bestyrelse:
a. formand ( på lige årstal)
b. bestyrelsesmedlemmer
c. bestyrelsessuppleanter
d. revisorer
e. revisorsuppleant
8. Valg til FLF - Forlag: a. forlagsleder
b. revisorer
c. revisorsuppleant
9. Eventuelt

Elling Nygaard ( Ellinggaard )

Program for 2018

Hermed fremsendes programmet for 2018 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.

Husk at meddele kasseren eller formanden jeres mail-adresse.
På grund af høje posttakster vil post fra foreningen fremover blive sendt pr
mail. Hvis du ikke har mail kan du stadig modtage post, men det skal
meddeles kasseren.
Ny mail adresse meddeles ligeledes til kasseren.
På bestyrelsens vegne
Bjarne Steen Jensen
Kontingent 2018:
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.
Program for 2018
Tirsdag d.20. feb. Kl. 19.30 i Funder Kirkeby Forsamlingshus
Generalforsamling ifølge vedtægterne. ( Trykt på bagsiden )
Derefter viser Annelise R. Sørensen og Bjarne Steen Jensen
de billeder der er indkommet siden sidste generalforsamling, samt nogle fra
foreningens 30 årrige historie

Søndag d. 10. juni kl. 10.00 - 17.00 Klosterlund Naturcenter
Kildemarked. Kom og oplev rigtig markedsstemning og få samtidig en ”lokal”
snak med bestyrelsesmedlemmer fra Funder Lokalhistoriske Forening ved
vores stand på markedspladsen.

Søndag d. 26. august kl. 1300. Vandretur i serien “Kend din egn”
Mødested.
Ellinggaard på Buskhedevej 21, mellem Funder Kirkeby og Kragelund.
Jytte og Henrik Bondgaard er 4. Generation på Ellinggaard, Henriks forældre
er Gerda og Per Bondgaard. På gården er der minkfarm med 3000 avlstæver,
som de gerne vil vise frem og vil fortælle om. Vi skal høre om et nyt projekt
med kartoffelproduktionen, som er i samarbejde med sønnen Michael.
Vi vil også få lejlighed til at gå en tur i deres skov.
Den medbragte kaffe/te kan nydes ved Ellinggaards dejlige sø.
Tilmelding nødvendig på funderlokalhistorisk@gmail.com
eller tlf. 40294480 Senest d. 20 August

Tirsdag d.13.November kl.18.00 i Funder Kirkeby forsamlingshus
30 års jubilæum m. Foredrag af Ejnar Stobbe
Denne aften har vi valgt at markere foreningens 30 års jubilæum. Vi starter
med en dejlig middag med vin eller øl/vand, derefter vil Ejnar Stobbe fortælle
om sit liv I Funder/ Kragelund.
Pris på mad og drikke per person : 100 kr, tilmelding nødvendig senest d.3
november til Villi på 50496079 eller på mail
til funderlokalhistorisk@gmail.com

