Jonstrupvangs Venner

Kære medlemmer/kommende medlemmer af Jonstrupvangs Venner

Efter generalforsamlingen den 12. februar 2017 er bestyrelsen sammensat således:
Anni Løren, formand
Lise Schrøder-Nielsen, næstformand
Per Jensen, kasserer
Paul Schrøder-Nielsen, sekretær
Mogens Kondrup
Vibeke Nielsen
Ernst Bøcker Pedersen
Birgit Corell, suppleant
Hans Nielsen, suppleant
Herudover har Beboerrådet udpeget Vibeke Stampe og Carsten Jurlander til fortsat at
repræsentere beboerne i bestyrelsens arbejde.
Michael Hogrefe blev valgt som revisor af generalforsamlingen
Der er ikke valgt nogen repræsentant for Jonstrupvangs medarbejdere, men forstander Kim
Frederiksen kan efter behov deltage i bestyrelsesmøderne med information samt synspunkter
fra Jonstrupvangs ledelse og medarbejdere.
Kontingent for 2017 blev fastsat uændret til 150 kr. Beløbet bedes venligst indbetalt snarest
belejligt og helst inden forårsfesten den 29. april 2016 til nedenstående konto, og husk at
skrive jeres navn, så vi kan se, hvem der har betalt:


Til foreningens bank-/girokonto - reg. nr. 1551, kt. nr. 16463655. Der kan enten betales
ved bankoverførsel (netbank) eller ved hjælp af girokort (vedlægges breve i kuverter og
hænger herudover på vores opslagstavle ved Gang 3 eller kan fås hos Kims sekretær,
Lotte). Kontoen er den samme.

Betaling for deltagelse i arrangementer ud af huset vil være højere, hvis man ikke er medlem af
Jonstrupvangs Venner. Prisen fremgår af plakaterne for de enkelte arrangementer.
Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at kontingent skal betales af hver person, der er
medlem af foreningen, da vi definitionsmæssigt og administrativt ikke synes, at vi retfærdigt kan
håndtere ”familiemedlemsskaber” med stor forskel på antal medlemmer, ”definition af
”pårørende”, ”aldersgrænser for børn” o.l. Desuden er kontingentet relativt lavt.
(Se planlagte aktiviteter på næste side)
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Planlagte aktiviteter i 2017






Lørdag den 29. april kl. 17: Forårsfest med middag og dans til orkestret ”Di 2 synger”
(med Dianna fra Gang 3 som frontfigur). Temaet for festen vil være ”Kineserfest” med flot
oppyntning.
Søndag den 11. juni: Bustur. Vi er i færd med at besigtige forskellige besøgsmuligheder,
så yderligere information følger snarest.
Søndag den 27. august kl. 14: Cafédag med optræden, der afklares senere.
Søndag den 8. oktober kl. 14: Cafédag med underholdning, der afklares senere.
Søndag den 19. november kl.14: Cafédag med det årlige, flotte julebanko.

Der tages forbehold for nødvendige ændringer, som vil blive meddelt her på
Jonstrupvangs hjemmeside under ”Jonstrupvangs Venner”. Følg derfor både med på
hjemmesiden og hold øje med plakater om de kommende arrangementer.
Hvis pårørende eller venner deltager i arrangementer og ønsker at blive til aftensmad,
skal man selv meddele dette til køkkenet senest 3 dage før arrangementet og selv betale
til køkkenet.
Til forårsfesten den 29. april er middagen inkluderet i betalingen for at deltage i festen.
Af hensyn til både ekspeditionstiden og portoniveauet (der nu er 19,00 kr. pr. brev) opfordrer
bestyrelsen endnu en gang de medlemmer, der har mulighed for at modtage korrespondance
fra foreningen pr. mail, til at oplyse deres mailadresse til kasserer Per Jensen på nedenstående
mailadresse.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Per Jensen/kasserer
Mobil 4266 2711 - Mailadresse: perjensen3400@gmail.com
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