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Kære Portvenner. 

Kontingent indbetaling inden generalforsamlingen den 19. april 2018.04.10 

Kontingentindbetaling 2018 . Ifølge vedtægterne blev kontingent for 2018 vedtaget på sidest års 

generalforsamling til kr. 100 pr. medlem.  

Der er 206 registrerede medlemmer og 72 medlemmer har indbetalt, og vi kan igen glæde os over, at der ydes 

ekstra gaver til foreningens virke.  
Vi kan gennemføre alle planlagte projekter med vores sponsorer. Hør på generalforsamlingen, hvor flot vi er 

blevet behandlet. 

Indbetaling kontingent 2018 kr. 100. Bank 9570 0011 947 603 MP 4530 254 428     Denne konto 
lyder på Lasse Lund Hansen, der er kasserer. 

Bemærk: Tekstfelt. Skriv navn       

Generalforsamling 19. april kl. 19. Plejehjemmet Byageren 

Bestyrelsen har delt emnerne i generalforsamlingen mellem sig. Der lægges vægt på, at dagsordenen 

gennemføres som en dialog med medlemmerne. Det bliver Power Point med dias, fotos og videoer.  

Materialer til de kommende projekter Wesselsminde, Nærum Hovedgade, Kørom Port og Rundforbi 

Låge er indkøbt, og Henrik har taget materialerne hjem.  

Dagsorden ifølge vedtægterne. Under beretningen vil vi meget gerne have løbende kommentarer, så 

der kommer liv i forsamlingen. Det har været et meget stort år, og der er opnået resultater, som får 

betydning også på kort sigt.  

Det er oplyst i pressen, at skovrider Kim Søderlund fra Værløse overtager ledelsen. Det sker i 

forbindelse med at Region Øst og Region Hovedstaden skal lægges sammen og administrationen 

bliver på Boveskov i Dyrehaven. 

Foreningen blev etableret før omlægninger og beskæringer, og vores projektaftaler for de næste 10 år 

er blevet godkendt. 

Der er forslag til arrangementer i foreningen, og vi anmoder om et godt fremmøde, så vi kan dele 

fortiden, nutiden og fremtiden.  Driftsplanen indeholder opgaver, vor vi kan være med til at bevare 

fortidsminder. 

Send gerne en tilmelding ved at bruge besvar knappen. 

 

Med Porthilsen 

Niels Brühl 
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Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 19. april 2018 kl. 19.00 

Fællessalen Plejehjemmet Byageren i Nærum 

 


