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En trofast ven har fået fred:
Eer lang ds sygdom ﬁk vor kasserer Bent Pedersen endelig fred. Tirsdag d. 28 februar 2017 sov han slle ind.
Det kan lyde hårdt, men jeg tror mange vil holde med mig.
Det var ikke et værdigt liv Bent havde det sidste år.
Mange vil savne hans milde dejlige slle måde at være på
uanset hvad, man bød ham på.
Bent blev 71 år og har været vennerne en utrolig stø,e det er
min overbevisning, at mange længe vil mindes hans ald
afslappede forhold l ngene i vor forening.
Vi sender de varmeste tanker l familien som har mistet
Bent.
Alle ved hvor svært det er at ﬁnde ord, det gælder også
for mig. Men kan blot konstatere at familie venner og bekendte har mistet et særdeles a/oldt menneske.
Bisæ,elsen har fundet sted i Hvidovre Kirke.

Ære være Bent Pedersen Minde
Indsat af JN For Formand Rita Nielsen
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HNR’s sendeplan:
Tirsdage:

17:00 - 00:00

KB Møde / Nyt og Gammelt

Fredage:

10:00 - 11:00

Fiskers Pladebar. v/Chris"an 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 Ac"on. 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

Cafe Danmark. v/ Daniel B Jørgensen

10:00 - 12:00

Send en hilsen.

12:00 - 13:00

Swing i æteren. v/Jørgen Frank

13:00 - 14:00

Schreibers Hygge"me. v/Per Schreiber

Lørdage:

Søndage:

******************************************************

Husk lodtrækning d.1 søndag. I mdr.
NÆSTE MEDLEMSBLAD UDKOMMER
NOVEMBER 2017.
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Referat fra Generalforsamling
A/oldt på Risbjerggaard - Mandag d. 20 –2 2017
Kl. 19:00

Da alle havde fundet plads, bød formand inde Rita Nielsen velkommen og takkede for
fremmødet. Vi blev i alt 24 medlemmer. Here@er over "l dagsordenen.
1) Valg af dirigent/ordstyrer og referent;
Formanden foreslog Jan Nørregreen som dirigent og ordstyrer, hvilket blev vedtaget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og udpegede
straks undertegnede "l referent
2) Valg af stemmetællere;
Per og Annelise var hur"gt udpeget "l de*e.
3) Formandens Beretning;
Rita fortalte lidt om årets begivenheder.
Vi har ha@ 6 Bankospil samt 1 Julebanko sammen med Hvidovre pensionisCorening.
Det er gået rig"g godt, med mange glade mennesker. Desværre er det blevet "l, at vi i
2017 kører banko om torsdage og de*e uden pensionisCoreningen. I april havde vi en
god fest og i juni blev vores petanque aﬂøst af en sommerfest med en rig"g succes.
Hvidovre Tour blev desværre aﬂyst. Årets julestue blev igen et stort "lløbsstykke med
et fuldt hus med fest og farver. Tak "l jer alle sammen for en god indsats.
Der var nogle enkelte kommentarer "l beretningen. Bl.a. fra Preben der gerne så noget info, men der var blevet udleveret en ’lidt ældre vedtægt’ som var årsag "l de*e.
Ewald spurgte "l hvorfor man kørte alene med banko ? Ingen mudderkastning fra formandens side. Here@er blev beretningen godkendt.
4) Regnskab;
Jan Nørregren ﬁk af kasserer Bent Pedersen ( ikke "lstede) procura "l, at fremlægge
regnskab, hvis forsamlingen kunne godkende de*e..
Jan gennemgik alle punkterne og svarede beredvilligt og fyldestgørende på alle
spørgsmål som gav anledning "l forklaringer.
Der var et par kommentarer om det lave beløb bestyrelsen havde brugt "l møder. Man
var enige om, at de*e godt kunne øges lidt "l en smule fourage.
Regnskabet blev here@er godkendt.
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5) Indkomne forslag;
Der var ingen indkomne forslag.
6)

Fastsæ,else af konngent;
Kon"ngent fortsat 100.- D.kr.

Valg af bestyrelse;
Formand:

Rita Nielsen

på valg (lige år)

Kasserer:

Lone Pedersen

nyvalg (ulige år)

Bestyrelsesmedlem:

Bent Pedersen

genvalg (ulige år)

Bestyrelsesmedlem:

Annelise Madsen

nyvalg (lige år)

Bestyrelsesmedlem:

Hjørdis Jensen

på valg (lige år)

Suppleant:

Ulla Jacobsen

modtog genvalg

Suppleant:

Kirsten ’Wong’ Pedersen

nyvalg

Der var forslag fremme om, at Bent Pedersen pga af det store arbejde han har lagt i
HNR og vennerne skulle kåres som æresmedlem. Alle var enige om de*e "ltag.
Valg af revisor samt suppleant;
Revisor:

Ewald Rasmussen

Suppleant:

Jonna Jeppesen

modtog genvalg.
nyvalg.

Kommentar fra Jan: Ewald har gjort det rig"gt godt.
9) Eventuelt;
I formandens beretning savnede et medlem(Preben) antal af medlemmer der p.t. var i
vennerne. De*e fremgår af kon"ngen"ndbetalingen.
Jan kommenterede på en ny sommertur i juni. Stege, Støberiet "l en rig"g god pris for
medlemmerne.
Også en Sct.Hans tur "l Porto Grande i SteOn omkring Juni var i tankerne.
Da der ikke var ﬂere indlæg, takkede ordstyrer Jan forsamlingen og gav ordet "l formanden der takkede for god ro og orden og hermed slu*ede de*e års generalforsamling.
Således oplevet af en der sad med "l bords.
v.h. Benny ’BOSS’ el referente.
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Nyt *Sommer Kro Tur *
Vi skal en tur "l Stege på Rest. Støberiet hvor vi får en buﬀet med alt
hvad hjertet begærer, samt 1 øl og 1 snaps. Vi gør naturligvis pit-stop
på vej ud og hjem. I bussen er der mulighed for at købe øl og vand.
Deltager antallet er begrænset l 55 medlemmer

onsdag den 14. juni 2017 kl. 10.00 –18.00
Afgang fra Risbjerggård

¤ Pris kun kr. 150.- ¤
Bile*er sælges på HNR tlf. 36 49 17 49 eller ved personlig henvendelse fra søndag d. 2. april fra kl 10 –12. bile*erne sælges
e@er først "l mølle princippet og kan kun købes med gyldigt
medlemsbevis
*************************************************

5 dage afslapning-shopping-udﬂugt
på opfordring i varme SteJn m/badetøj ?
Fra søndag d. 2 juli l tors. D. 6 juli
Hotel Victoria inc. Morgenbuﬀet
+ aensmad søndag ved ankomst
Udﬂugt l det berømte Niederﬁnow Skibsløeanlæg
Og blive løet fra den ene ﬂod l den anden med 36 meters forskel ?

Pris kun kr.1590.– alt inc.
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Oktoberfest i SteJn
Fra 26 –10 l 29-10-2017
Dans l Kisser & Søren
Menu ærtesuppe—Svineskank + natmad

Hovedret Øl Ad Libitum
Vi bor på Hotel Focus m/morgenbuﬀet
Inc. festaen er Prisen kr.1.590.Tilmelding senest 1-10-2017
På tlf. 36-491749 eller info@h-n-r.dk
Bemærk afvikles ved min. 20 pers.

Tour De Hvidovre 2017:
Bemærk venligst Årets tur er ikke 100 %
Men reserver dagen !! og hør mere om afviklingen på HNR eller læs Hvidovre Avis om årets
tour bliver afviklet.
Søndag den 20. august fra kl. 08:00
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Arrangementer:
Tilmelding l arr. er anført under det enkelte arrangement
onsdag 14. Juni

Kro tur "l Stege Rest. Støberiet
Afgang fra Risbjerggård kl. 10:00

Søndag 02. juli

Afslapning—Shopping—Udﬂugt 5 dage i SteOn

Søndag 20. Aug.

Tour De Hvidovre.
Strandmarkens Fri"dscenter,
Hvidovrevej 2 kl. 08:00.

Torsdag 05. okt.

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

Torsdag 26. okt.

Oktoberfest i SteOn inc. Festa@en 4 dage
(læs mere i bladet)

Torsdag 02. nov.

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

Torsdag 07. dec.

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

Lørdag 09. dec.

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

Lørdag 16. dec.

Julestue.
Risbjerggaard, Hvidovrevej 241 kl. 13:30
(Dørene åbnes kl. 12:30)
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