MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG

Generalforsamling mandag den 4. april 2022
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grænseforeningen for
København og Frederiksberg mandag den 4. april kl. 19.00 i lokalerne
Ndr. Fasanvej 124 B, st. tv. Bus 4 A kører næsten til døren.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2021
4. Indkomne forslag
Forslag fra medlemmerne skal være
foreningen i hænde senest 21. marts 2022
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet foreslås uændret til 240 kr., dog 200 kr. for pensionister
6. Valg
a) mindst 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år,
på valg er: Bo Petersen, Birthe Aasted
b) 1 revisorer.
På valg er: Aage Johansen
c) 1 revisorsuppleant.
På valg er: Benny Haugshøj
7. Eventuelt
Der serveres kaffe og the mv. eller lignende i løbet af aftenen.
På grund af Corona og traktementet ønsker vi tilmelding ved indsendelse af
vedlagte tilmeldingsblanket eller på mail gkf@graensekf.dk senest den 28. marts.
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FOREDRAG om Emil Nolde
Tirsdag den 31. maj 2022 kl. 18.00
Arrangementet finder sted i selskabslokalet i restauranten “Allégade 10” på
Frederiksberg, lokalet i stueetagen, indgang porten til højre. Allégade 10 ligger
100 meter fra Frederiksberg Rådhusplads med busforbindelserne 18 og 9A og
busforbindelser 26 på Frederiksberg Allé, og fra Metroen ved Frederiksberg
Centret er der 600 meter.
Mødet starter med spisning, og her i teatersæsonen byder vi på
restaurantens teatermenu:
Forret laks, hovedret oksefilet.
Derefter kaffe m/småkager og chokolade.
Prisen er ekskl. drikkevarer pr. kuvert kr. 300,Tilmeldingen er bindende.
Tirsdag den 31. maj gæster Hans Christian Davidsen Grænseforeningen for København og Frederiksberg, hvor han i et billedforedrag gør op med de myter,
der i tidens løb er blevet bygget op om ekspressionisten Emil Nolde og spørger:
Hvordan kunne det alt sammen ske?
Foredraget bygger på Hans Christian Davidsens bog om Nolde og hensætter
os til perioden, da Tyskland kom på afveje. Det er på én gang kunsthistorie,
kulturhistorie og politisk historie«, skrev JydskeVestkysten og gav bogen seks
ud af seks stjerner.
Forfatteren er kulturredaktør ved Flensborg Avis.
Sidste tilmelding er mandag den 23. maj 2022 enten ved indsendelse af vedlagte slip til Grænseforeningen for København og Frederiksberg, Ndr. Fasanvej
124 C, st. th., 2000 Frederiksberg, eller ved e-mail til gkf@graensekf.dk
Ved eventuelt afbud efter 27. maj vil der efterfølgende blive opkrævet for maden.
Husk at posten kan være 5 dage undervejs.
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Betaling for drikkevarer sker ved mødets afslutning direkte til restauranten.
Betaling for maden inkl. foredrag kan ske
- enten ved indgangen til kassereren
- eller forud ved indbetaling på MobilePay 9187ZS eller ved bankoverførsel til
foreningens konto i Danske Bank: reg.nr. 3113 konto 4115055984 senest 27.
maj.
Vi forsøger igen at spare penge ved kun at sende post til medlemmer
uden oplyst e-mail. Har du en e-mail, må du meget gerne meddele
den til os, enten til gkf@graensekf.dk eller direkte til formanden
anders@kaare-ak.dk
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Grundet corona har der været en lang
nedlukning i flere omgange, hvorfor
flere arrangementer i 2020 og 2021 måtte aflyses. I efteråret 2021 var det igen
muligt at afholde arrangementer. Det var
dejligt at kunne mødes igen trods en kortere nedlukning sidst i december 2021 til
medio januar 2022.
Mandag den 18. oktober 2021 blev
foredraget med forfatteren Pernille Juhl
gennemført.
Det foregik på restaurant Allégade 10
på Frederiksberg. Efter indtagelse af
en middag, fortalte Pernille Juhl meget
engageret og spændende om sine seneste bøger, væsentligst om hendes bog
”Genforening”, som er en roman om
H.P. Hansen, en af hovedpersonerne bag
genforeningen i 1920.
Der var 30 deltagere til dette arrangement, som oprindeligt var planlagt til at
finde sted i februar 2021.
Julemødet tirsdag den 30. november
2021, som foregik i lokalerne på Nordre
Fasanvej 124 B, havde 17 deltagere, og
det blev afviklet på sædvanlig hyggelig
vis med en lækker platte og musikalsk
underholdning af Dan Mølholm, og der
blev sunget flere af julens sange mv.
”10 februar mødet” blev afholdt tirsdag den 8. februar 2022 på restaurant
Allégade 10 på Frederiksberg med den
traditionelle menu: gule ærter med tilbehør afsluttende med pandekager samt
kaffe og the. Aftenens foredragsholder
var Harro Heitmann, der er kommunikationschef for det tyske mindretals
hovedorganisation og leder af det tyske
mindretals sekretariat i København. Han
fortalte på glimrende vis om landsdelen
set med mindretallets øjne mv. Der var
26 deltager til arrangementet.

Grænseforeningen
for København og
Frederiksberg
Kontor:
Nordre Fasanvej 124 C st. th.		
2000 Frederiksberg
Danske Bank: Reg. 3113
konto: 411 505 5984
BESTYRELSEN:
Formand: Anders Kaare
Kasserer: Else Toft. Tlf.: 3616 3110
Sekretær: Jens Frimand
Bestyrelsesmedlemmer:
Birthe Aasted - Bo Petersen
Foreningsvalgte revisorer:
Aage Johansen
Benny Haugshøj (revisorsuppleant)
Træffetid: Efter aftale.
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E-MAILADRESSER
Alt bliver mere og mere digitaliseret, og derfor
vil vi meget gerne have e-mailadresse på de af
foreningens medlemmer, der har en e-mail
adresse Det vil gøre det væsentligt nemmere at
kunne give information f. eks. ved ændring af et
arrangement mv. Send derfor venligst oplysning
om e-mailadresse til gkf@graensekf.dk
På forhånd tak

