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Formanden har ordet :
Det har været et godt år for vennerne tak alle.
Med et lbageblik på de mange begivenheder fra 2015 er der kun at
sige, en kanon opbakning gennem hele året. Bankospillende i samarbejde med Hvidovre Pensionis#orening på Risbjerggård må siges at
være vort ﬂagskib, sikke et ﬂot fremmøde fra jer kære medlemmer, og
ikke mindst en stor tak l de frivillige fra begge foreninger, som har
gjort det muligt, at vi kan spille banko.
Det varmer mig meget at se de mange, der kommer l julestuen på
Risbjerggård hver eneste år med herlig stemning – en tradion vi skal
værne om.
Petanque på en varm juni dag på parkeringspladsen bag Risbjerggård.
Her er det ligeledes dejligt at konstatere at mange dukker op, selv om
de ikke skal spille, men blot nyder dagen, som ald afslu,es med en
let anretning i Slyngel og Dartstuen på ”Gården”.
Radioens store arrangement Tour De Hvidovre var nok den varmeste
tur på længe. 28 graders varme med herlig solskin og et fantassk humør fra alle 540 der cyklede turen, tak l radioen og Hvidovre Avis.
Herl sidst håber jeg at vi må få mange gode oplevelser igen i 2016.
Kig blot inde i bladet, om et eller andet skulle passe ind jeres kalender
Håber at se rigg mange af jer også i 2016.
Formand Rita Nielsen
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Vennernes Generalforsamling:
Vennerne a:oldte generalforsamling mandag den 15 feb.
Kl. 19:00 i Risbjerggårds Pejsestue.
⇒

Jan Nørregren blev valgt som dirigent og ordstyrer.

⇒

Per Schreiber som referent. Generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Som stemmetællere blev bord 4 med Kirsten og Vita udpeget.

⇒

Formanden fortalte om året begivenheder. Vi ﬁk en del nye medlemmere. Vi har ha?
7 bankospil i samarbejde med Hvidovre Pensionis#orening.
Det er gået rigg godt. Vi må aﬂyse Petanque i Juni men der bliver holdt sommerarrangement samme sted. Tour De Hvidovre blev stegende hed men med pænt
fremmøde. Julestuen var med fest og farver og endnu engang et stort lløbsstykke.
Formanden bad om nye idéer l nye ltag i 2015 samt om ekstra hjælp l
bankospillene l kommende sæsonstart i september.

⇒

Jan Nørregren fremlagde med fuldmagt fra kasseren årsregnskab og der var enkelte
spørgsmål som blev besvaret. Regnskabet blev godkendt.

⇒

Der var 1 forslag med valg af reservekasserer pga. Bent Pedersens helbred og her
blev Evald Rasmussen enstemmig valg af Generalforsamlingen med lladelse l at
varetage foreningens økonomi over for bank og bestyrelse.

⇒

Konngentet forblev uændret på 100 kr. årlig.

⇒

E?er en veloverstået generalforsamling var Formand Rita Nielsen på valg (og modtog
genvalg. Der var ingen modkandidat, så hun blev genvalgt)
Linda Melsted, Hjørdis Jensen (Modtog genvalg) og Lone Pedersen samt Ole Bærentsen var på valg i bestyrelsen. Der skulle yderligere ﬁndes 2 nye suppleanter, som blev
Ulla Jacobsen og Ole Bærentsen. Det gør at bestyrelsen nu ser således ud:

⇒

Formand: Rita Nielsen
Kasserer: Bent Pedersen
Bestyrelsesmedl.: Susan Nielsen / Hjørdis Jensen & Lone Pedersen.
1. Suppleant: Ulla Jacobsen. 2. Suppleant: Ole Bærentsen.

⇒

Revisor: Ewald Rasmussen & Revisor supp.: Ani,a Olsen (Begge genvalgt)

⇒

Forslag l bestyrelsen fra Teppe Chrisansen om at lave hyggee?ermiddag på græsset
bag Risbjergggaard, hvilket bestyrelsen tog meget posiv imod. (Se kalenderen)
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HNR’s sendeplan:
Tirsdage:

17:00 - 00:00

KB Møde / Nyt og Gammelt

Fredage:

10:00 - 11:00

TuL FruL. v/Chrisan Fisker

11:00 - 12:00

Jukeboxen v/Lars Ry,er

12:00 - 14:00

Den Gamle. v/Torben Jensen

14:00 - 15:00

Lidt godt fra hylden. v/Børge Nielsen

15:00 - 21:00

Nyt og Gammelt.

21:00 - 23:00

Tweak. v/Johnny Fredsgaard & Michael Hansen

23:00 - 09:00

Nyt og Gammelt.

09:00 - 11:00

Aktuelt i Hvidovre. v/Nørregren el. Schreiber

11:00 - 12:00

Ugens Kunstner. v/Keld Fischer

12:00 - 13:00

Country Acon. v/Bjarne Hesselbjerggaard

13:00 - 14:00

Ska,ekisten. v/Kathy Hesselbjerggaard

14:00 - 09:00

Et bedre liv. v/Hans & Brita Ekberg

09:00 - 10:00

Morgenkrydderen.

10:00 - 12:00

Send en hilsen.

12:00 - 13:00

Swing i æteren. v/Jørgen Frank

13:00 - 14:00

Schreibers Hyggeme. v/Per Schreiber

Lørdage:

Søndage:

******************************************************
NÆSTE MEDLEMSBLAD UDKOMMER NOVEMBER 2016.
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ELDORADO FEST
I Frihedens Idrætscenter
Fredag d. 15 april kl.18.00
Oplev Jørgen De Mylius
Underholde og spille musik fra dengang og 6l nu
Spiller han mon dit favorit nummer ???

**********************
Dans 6l Crossliners
2 re8ers fest menu
Pris kun Kr. 250.Bille8er sælges på Risbjerggård samt HNR
Arr. Det Frivillige Ældrearbejde - HNR
Samt Restaurant Halvleg
Bemærk nummererede bille8er så vi sidder sammen
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Sommerarrangement :
Da vi ikke kan spille petanque på pladen grundet banerne er optaget
af skurvogne, m.m. i hele 2016 holder vi et sommertræf.

Vi tager det grønne område i brug bag ”Gården”
Masser af overraskelser - sjov - hygge
Sted: Risbjerggaard - Hvidovrevej 241

Søndag den 26. juni 2015 kl. 10.00
Der bydes en let anretning + 1 øl eller vand

Pris kun kr. 100.Tilmelding på HNR eller Risbjerggård
*************************************************

Hjælp l lys og lyd
Hvis du har problemer med din mand, kone,
kæreste eller barn/børn, så søg hjælp !
Har du LYD og LYS opgaver, kan jeg måske hjælpe ??
Autoriseret lyd og lys designer
Ole Von Lyd
Tlf.: 30-88-21-60
Mail: olevonlyd@yahoo.com
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Tour De Hvidovre 2016:
Søndag den 21. august fra kl. 08:00
Så er det ved at være d l den store lokalbegivenhed.
Tradionen tro er Vennerne på ple,en, når vores radio i samarbejde med
Hvidovre Avis arrangerer det store lokale cykelløb, hvor der lines op l den
store dag - med udgangspunkt fra Strandmarkens Fridscenter.

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

Vi håber at se rigg mange af jer, l denne store begivenhed.
Tilmeld dig allerede hos os i dag via hjemmesiden eller pr. post:
vennerne@h-n-r.dk

OBS
Skal du ikke cykle, mangler radioen & avisen
frivillig hjælp. Kontakt Jan Nørregren for mere info.
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Arrangementer:
Herunder kan du læse, hvad der er af
planlagte arrangementer i nærmeste fremd.

Fredag 15. april

Forårsfest m/Jørgen De Mylius/Crossliners
Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 kl. 18.00

Søndag 26. Juni

Sommerarrangement.
Risbjerggaard (På græsplænen), Hvidovrevej 241 kl. 10:00

Søndag 21. Aug.

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

Mandag 5 sep.

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

Mandag 3. okt.

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

Mandag **. nov.

Banko. (Se Hvidovre Avis og opslag)
Risbjerggaard, Hvidovrevej 241 kl. 19:00
(Dørene åbnes kl. 17:30)

Lørdag **. dec.

Julebanko. (Se Hvidovre Avis og opslag)
Risbjerggaard, Hvidovrevej 241 kl. 14:00
(Dørene åbnes kl. 12:30)

Lørdag **. dec.

Julestue. (Se Hvidovre Avis og opslag)
Risbjerggaard, Hvidovrevej 241 kl. 14:00
(Dørene åbnes kl. 12:30)
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