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Indkald e l s e til generalfo r s a m l i n g
Generalforsamling i 2011 afholdes mandag den 7. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.
Dagsorden
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Fremlæggelse af regnskab
4.
Behandling af indkomne forslag.
Forslag afleveres til bestyrelsen senest 21/2.
5.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Margit Christensen, Knud Andersen og John Petersen er på valg.
6.
Valg af suppleant.
7.
Valg af revisor.
8.
Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af det årlige kontingent for 2012.
9.
Eventuelt.
Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde.
På bestyrelsens vegne
N. P. Fenger

Navne og adresse r på bestyre lse n
Formand:
N. P. Fenger, Søbakken 14, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 04 30, e-mail: formand@hjortspring.dk
Næstformand : John Petersen, Ugebjergvej 13, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 62 71, e-mail: naestformand@hjortspring.dk
Kasserer:
Knud E. Andersen, Bygtoften 7, Guderup, 6430 Nordborg, tlf. 74 49 12 01, e-mail: kasser@hjortspring.dk
Sekretær:
Margit Christensen, Momarkvej 315, Tandslet, 6470 Sydals, tlf. 42 96 26 55
Øvrige:
Chresten Møller, Hjortspringvej 23, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 84 63, e-mail: post@hjortspring.dk
Sonja Madsen, Ugebjergvej 15, Svenstrup, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 62 38, e-mail: post@hjortspring.dk
J.J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 06 27, e-mail: pr@hjortspring.dk

Redaktion:
Bestyrelsen, post@hjortspring.dk
Lindeværftet: Dyvigvej 11, Holm, 6430 Nordborg
Internet:
http://www.hjortspring.dk
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Kalender
Mandag den 7. marts kl. 19
Generalforsamling og medlemsmøde. (Se indkaldelse).

Torsdag den 21. april – mandag den 25. april, hver dag kl. 13 – 17.
Påskeudstilling. Malerier af Birgit og Knud Vagn Valbjørn udstilles.

Mandag den 2. maj kl. 19
Medlemsmøde. Foredrag endnu ikke aftalt.

Lørdag den 25. juni
Vi inviterer Sebbe Als vikingerne og Nydambådens Laug til fælles arrangement:
Søsætning og medlemssejlads, ”Skt. Hans bål”, grillmad (medbragte råvarer) og hyggeligt
samvær.
Planlægningsgruppe nedsættes på generalforsamlingen.

Mandag den 18.juli – fredag den 7. august, hver dag kl. 14-17
Sommeråbent i Lindeværftet.

Lørdag den 6. august kl. 10-16
Historisk dag ved søen.

Næste nyhedsbr e v
Det næste nyhedsbrev udsendes i maj og eventuelle indlæg skal være indsendt ultimo april.
Indlæg sendes til:
J.J. Kjær Rasmussen, tlf. 74 45 06 27, e-mail besoeg@hjortspring.dk .

Opvarmning og affugtning i mødelokalet
I efteråret har vi fået installeret luft-til-luft varmepumpe, for det var efterhånden nødvendigt med lidt konstant
varme på i vores samlingslokale. Vores apparat til filmfremvisning, printeren og alt arkivmateriale, såsom bille der og negativer kunne ikke blive ved at tåle kulden og fugten. Denne luftvarmepumpe affugter også rummet.
Vi har i bestyrelsen valgt at købe et anlæg af kvalitet, så det er købt hos og installeret af Thybo Køleteknik i
Sønderborg. Anlægget inkl. installation kostede kr. 19.000,00, men vi søgte så om et tilskud hos Mads Clausens Fond, og lige før jul kom der en check på kr. 10.000,00. Det var bare en dejlig julegave.
På det sidste bestyrelsesmøde har vi besluttet, at der skal sættes en el-bimåler på dette anlæg, så vi kan se,
hvor meget el det bruger, for vi må nu regne med et lidt større el-forbrug.
Men ellers kører anlægget upåklageligt, og brændeovnen er jo stadig i brug, når vi er her. Den øvrige tid er der
en konstant temperatur på 11 grader.
Sonja Madsen
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Påskeudstilling
Skærtorsdag den 21. april -2. påskedag den 25. april
deltager holder Hjortspringbådens Laug åbent i Lindeværftet som en del af påskeudstillingen. Se andet sted i
nyhedsbrevet om de udstillede kunstværker.
De sidste år har der udover vores faste udstilling og udstilling af malerier været forskellige aktiviteter i gang.
Det vil vi gerne fortsætte i år. Derfor er dette en opfordring til medlemmerne om at melde sig enten til at tage
mod gæster eller som aktør (fremstille skjolde, væve, smede, brænde lerkar, lave skindsko…..).
Tilmelding til Sonja Madsen 74 45 62 38 eller
J. J. Kjær Rasmussen 74 45 06 27. e-mail: pr@hjortspring.dk
Udstillingen er åben fra 13-17 hver dag.
Bestyrelsen.

Maleriudstillingen
Igen i år deltager lauget i påskeudstillingerne med en række malerier på Lindeværftet.
Udstillingen vil indeholde en udvalgt samling malerier, malet af to medlemmer af lauget, Birgit Valbjørn, medlem nr. 9, død i 2003, og Knud Vagn Valbjørn, medlem nr. 2.
Begge kunstmalere har været inspireret af impressionismen, altså naturalistiske malerier med et farvevalg, der
fokuserer på det komplementære og på lys og skygge, kendt i Danmark blandt andet fra Skagens- og Fynsmalerne.
Mens Birgits motiver hovedsagelig har været landskaber og enkelte portrætter, er mine motiver hav og skibe,
naturligvis især Tilia, vor kopi af Hjortspringbåden.
God fornøjelse.
Knud Vagn Valbjørn

Opfordring
Kære medlemmer!
Nu er det snart tid til generalforsamling, og det viser sig, at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg, og egentlig vil
de gerne være fri for genvalg.
Så kære medlemmer, mon der ikke sidder nogen, som kunne tænke sig at træde ind i bestyrelsen?
Vi har et fint samarbejde, og er gode til at fordele opgaverne mellem os, men nye medlemmer har måske en
anden måde at se tingene på, og det er vi da åbne over for.
Tænk over det og kom ud af busken, vi skal gerne kunne køre videre, det skylder vi dem, der har startet dette
projekt og udført det.
Med venlig hilsen
Sonja Madsen

NB! Kontingent 2011: 125 kr. Girokort vedlagt Nyhedsbrevet.
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Hjortspringbåden på internettet

Antal besøgende fra 1997 – 2010: Mere end 100.000.

Ib Stolberg-Rohr
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