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Bedre service !
Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit
medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00
Fast åbningstid hver onsdag mellem kl.11.00 –14.00

* Afhentning af gevinster *
* Ring 36491749, hvis du har spørgsmål *
* Kig op - altid frisk kaffe eller te *
* Hjemmeside opdateres efter behov *
*Se mere info på www.h-n-r.dk *

Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem.
Det koster kun 100,- for et helt år at være med.

Det er vort håb med disse tiltag at vor forening vil kunne tilbyde såvel
nye, som gamle medlemmer, endnu bedre service.
Med de spændende ting, som vi i bestyrelsen håber I vil gøre brug
af i 2014, ser vi frem til en ny sæson og ser gerne
nye ansigter som medlemmer af vor forening.
Vort ønske er at vi altid vil have Danmarks ældste lokalradio
liggende i Hvidovre, det gør vi med din hjælp som medlem.

Side 2

Vennernes Generalforsamling:
Vennerne afholdte generalforsamling mandag den 17. feb.
Kl. 19:00 i Risbjerggårds Pejsestue.
Efter en veloverstået generalforsamling ser bestyrelsen nu således ud:

Formand:
Kasserer:
Bestyrelsesmedl.:
Bestyrelsesmedl.:
Bestyrelsesmedl.:
1. Suppleant:

Rita Nielsen
Bent Pedersen
Sus Nielsen
Hjørdis Jensen
Linda Melsted
Ulla Jacobsen

Revisor:
Revisor suppleant:

Ewald Rasmussen
Anitta Olsen

Kære medlemmer, så er bestyrelsesposterne på plads.
Lars Stahlhut har valgt - af personlige grunde - trække sig i vor
bestyrelse, og vi er nu kommet på plads med ovenstående bestyrelse.
Der lidt for enhver smag af arrangementer i 2014 ”håber at se rigtig
mange af jer” hvis i kigger på bestyrelses sammensætningen er
Hr. Pedersen kommet I rigtigt godt selskab, man fristes til at kalde det
årets dametur?
P.B.V.
Rita Nielsen
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HNR’s sendeplan:
Tirsdage: 17:00 - 00:00

KB Møde / Nyt og Gammelt

Fredage: 10:00 - 12:00

Bendt’s hjørne. v/ Bendt Nørregren

12:00 - 14:00

Den Gamle. v/Torben Jensen

14:00 - 15:00

Tutti Frutti. v/Christian Fisker

15:00 - 16:00

Jukeboxen. v/Lars Rytter Sørensen

16:00 - 17:00

Lidt godt fra hylden. v/Børge Nielsen

17:00 - 21:00

Nyt og Gammelt.

21:00 - 23:00

Tweak. v/Johnny Fredsgaard & Michael Hansen

23:00 - 09:00

Nyt og Gammelt.

Lørdage: 09:00 - 11:00

Aktuelt i Hvidovre. v/Jan Nørregren

11:00 - 12:00

Ugens Kunstner. v/Keld Fischer

12:00 - 13:00

Country Action. v/Bjarne Hesselbjerggaard

13:00 - 14:00

Skattekisten. v/Kathy Hesselbjerggaard

14:00 - 16:00

Det’ så dansk. v/Lars Stahlhut

16:00 - 09:00

Et bedre liv. v/Hans & Brita Ekberg

Søndage: 09:00 - 10:00

Morgenkrydderen.

10:00 - 12:00

Send en hilsen.

12:00 - 13:00

Fiskers Pladebar. v/Christian Fisker

13:00 - 14:00

Country Action. v/Bjarne Hesselbjerggaard

14:00 - 15:00

Skattekisten. v/Kathy Hesselbjerggaard
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Havnefestival - Stettin:
Årets begivenhed !
12 - 15 Juni 2014
Pris Kr. 1795,- pr. person

Du får:
Torsdag: Schnitzel + øl / vand






Lørdag: Festaften på Rest. Porto Grande.
Menu: Mix Grill med tilbehør




Fredag: Udflugt

1. Parkét til festfyrværkeri på Oder Floden
Hotel: Ibis (Inkl. Morgenbuffét)




Kæmpe Kræmmermarked.

Billetter kan købes på HNR hver onsdag
Eller ring 36-49-17-49 i kontortiden.
Tilmelding er bindende.
500,- i depositum.

Billetter efter første til mølle princippet.
Afgang fra Risbjerggård - Torsdag d. 12. Juni kl. 05:30
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Petanque Mesterskab:
Afholdes igen i år på Risbjerggaard - Hvidovrevej 241
Søndag den 22. juni 2014 kl. 10:00.

Pris: 100,-- Vi vil efter spillet byde på en let anretning med øl/vand
samt en snaps. Derudover vil vi kåre Petanquemester
2014. Hurtig tilmelding anbefales, da der er begrænset
pladser. Dog senest mandag den 9. juni af hensyn til
bestilling af mad og drikkevarer.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Fra Generalforsamlingen
Der var - som altid - en god stemning.
De ordinære ting, blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.
Der blev taget afsked med Formand Jørn Grundsøe og Maria Melsted
som begge fik en lille erkendelse for deres arbejde i bestyrelsen.
Jørn har lovet at fortsætte som Pølse Jørn til banko, hvilket førte til det
største bifald der er hørt på Risbjerggård siden 1968.
Maria har jo lillemand, så hun har jo nok at bestille !!!
Til sidst tak til Benny Clausen, som fik skrevet alt op/ned.
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J.N.

Tour De Hvidovre 2014:
Søndag den 17. August fra kl. 08:00
Så er det ved at være tid til den store lokalbegivenhed.

Traditionen tro er Vennerne på pletten, når vores radio i samarbejde
med Hvidovre Avis arrangerer det store lokale cykelløb, hvor der lines
op til den store dag - med udgangspunkt fra Strandmarkens Fritidscenter.

For kun 125 Kr. får du:
* Morgenbuffet
* Startgebyr betalt
* Depot service
* Let anretning efter turen
* Underholdning på pladsen

Vi håber at se rigtig mange af jer, til denne store begivenhed.
Tilmeld dig allerede hos os i dag via hjemmesiden eller pr. post.
Eller ring hver onsdag mellem 11.00-14.00

36-49-17-49
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Arrangementer:
Herunder kan du læse, hvad der er af
planlagte arrangementer i nærmeste fremtid.
Søndag 22. Juni

Petanque.
Risbjerggaard, Hvidovrevej 241 kl. 10:00

Søndag 17. Aug.

Tour De Hvidovre.
Strandmarkens Fritidscenter,
Hvidovrevej 2 kl. 08:00.

Mandag 1. sep.

Banko.
Risbjerggaard, Hvidovrevej 241 kl. 19:00
(Dørene åbnes kl. 17:30)

Mandag 6. okt.

Banko.
Risbjerggaard, Hvidovrevej 241 kl. 19:00
(Dørene åbnes kl. 17:30)

Mandag 3. nov.

Banko.
Risbjerggaard, Hvidovrevej 241 kl. 19:00
(Dørene åbnes kl. 17:30)

Lørdag 6. dec.

Banko.
Risbjerggaard, Hvidovrevej 241 kl. 14:00
(Dørene åbnes kl. 12:30)
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