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DATO &
TIDER
1659
9/4 kl. 18:30
Generalforsamling*
1660
16/4 kl. 20:00
Uddeling af
velgørenhedspenge
1661
23/4 kl. 18:30
Åbent Hus*
1662
7/5 kl. 18:00
Butiksvandring
1663
15/5 kl. 16:30
Bakketur*
1664
28/5 kl. 19:00
Lodsbåd 202
1665
11/6 kl. 20:00
KINA – verdens
folkerigeste land
1666
18/6 kl. 18:30
Grillaften i Dragør
Borgerforening*

GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dragør
Borgerforening mandag den 9. april 2018 kl. 18:30 (OBS: TID)
i salen i foreningens hus Strandgade 14.
Dagsorden ifølge foreningens love:
1. Valg af dirigent (må ikke være i bestyrelsen)
2. Meddelelser om foreningens virke i år 2017
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent for 2019
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse og af to suppleanter § 8
7. Valg af revisor og revisorsuppleant § 11
8. Eventuelt
Skriftlige forslag til bestyrelsen og indstilling om velgørenhedspenge
skal være formanden, Jørn S. Larsen, Ulspilsager 12C, 2791 Dragør,
mail: jornslarsen@outlook.dk i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen (2. april 2018). Ansøgerne bedes samtidig oplyse telefonnummer og banknummer til brug for evt. overførsel. Er dette ikke
vedhæftet betragtes ansøgningen som ugyldig.
Generalforsamlingen er kun for medlemmer!
Det vil være muligt at købe drikkevarer til foreningens priser inden
samt efter generalforsamlingen.
Skipperlabskovs og 1 glas øl
Efter generalforsamlingen byder Dragør Borgerforening
på skipperlabskovs og en genstand til dem der har lyst.
Det er gratis, men kun hvis man tilmelder sig over
tilmelding@borgerforening.dk - senest 2. april 2018.
Der er skipperlabskovs til 110 tilmeldte.

Bestyrelsen indtil generalforsamlingen april 2018
På valg i
Formand Jørn S. Larsen
Næstfmd Renee Schwaner
Sekretær Nicolai Larsen
Kasserer Carsten Aarosin
Best.medl. Torben Scheutz
Best.medl. Nils Høj
Best.medl. Richard Barth

2020
2018
2020
2019
2020
2019
2018

*de med stjerne mærkede arrangementer kræver tilmelding!

1. suppl. Aage Beenfeldt
2. suppl. Ole Larsen
Revisor Ulrik Ankerstjerne
Revisor Dines Bogø
Rev.suppl. Poul Mærkedahl
Rev.suppl. Lisbeth Olsen

2018
2018
2018
2019
2019
2018

Foråret er på vej – måske…
Kære medlemmer
Kalenderen siger forår, men de fleste går endnu ikke udenfor en dør uden vanter på.
Måske kan dette programblad bringe en smule varme – i hvert fald har vi lune, sommerlige og spændende mandage på programmet.
Vinterens mandagsmøder har været store succes, og vi er glade for, at så mange har
trodset kulden og er mødt op.
Første forårstegn i foreningen er vores årlige generalforsamling – og Beghusets
labskovs med det hele. Se indkaldelsen på forsiden, og husk tilmelding!
Forår er tid for fornyelse, og derfor er vi glade for kunne meddele, at vores nye
hjemmeside er klar! Det her været en lang proces, med mange tilpasninger og
ændringer – og ikke mindst implementering af nye metoder til regnskab mv.
Klubmodul er sat i værk og du kan nu gå ind på www.borgerforening.dk og se det nye
system. Undervejs tilkobles flere funktioner – f.eks. vil man med tiden også kunne
betale til arrangementer direkte via hjemmesiden. Indtil videre kan du gå ind på din egen
profil og ændre dit password.
Dit brugernavn og password står på bagsiden af dette blad.
Dette programblad ligger naturligvis på siden, og evt. opdateringer på arrangementerne
vil blive meddelt der også.
Bestyrelsen og Aktivitetsudvalget ønsker alle et godt forår og på gensyn i
Borgerforeningen

1659 Mandag den 9. april kl. 18:30
Generalforsamling
OBS TID!
Se indkaldelse.

1660 Mandag den 16 april kl. 20:00

Uddeling af velgørenhedspenge
Ved generalforsamlingen den 9. april blev
det offentliggjort, hvem der har været
så heldige af få del i Borgerforeningens
velgørenhedspenge til gavn for folk i Dragør. Modtagerne får denne aften overrakt
pengene af vores formand Jørn S. Larsen.
Her vil de også fortælle, hvad pengene skal
bruges på.
Dragør Borgerforening har til dato snart
uddelt 1,3 millioner kroner til velgørende
formål til gavn for folk og foreninger i Dragør. Det kan vi være rigtig stolte af!
Vær med når vi uddeler de mange penge,
og giv en ekstra hånd til de heldige.

1661 Mandag den 23. april kl. 18:30

Åbent Hus - Alle er velkomne!
OBS TID!
Sidste år inviterede Dragør Borgerforening
til åbent hus – det var en rigtig stor succes,
som vi gerne vil gentage.
Vi inviterer hermed alle interesserede
– unge som gamle, medlemmer som

ikke-medlemmer – til Åbent Hus i Dragør
Borgerforening.
Kom og hør om vores mange, spændende
projekter og arrangementer, og se hvordan
vi som forening er i stadig udvikling for at
favne alle Dragørs borgere.
Nicolai står ved grillen og sørger for lidt at
spise. Prisen er ens for alle – kun kr. 50,-.
Døren – og baren, med de rimelige
foreningspriser – åbner kl. 18:30.
Vi håber, at I vores medlemmer vil være
med til at sprede det gode budskab til naboer, venner, familie og bekendte i Dragør.
Betaling sker via foreningens hjemmeside
og ved mandagsmøderne senest 13. april.

1662 Mandag den 7. maj kl. 18:00
Butiksvandring
OBS TID!
Det tilbagevendende arrangement, hvor vi
besøger nogle af de nye forretninger, der er
åbnet i byen siden sidste Butiksvandring.
For ikke at løbe vores værter over ende,
foregår det i mindre hold af en passende
størrelse, som er hvert sted 10-15 minutter og så går videre til det næste sted. Vi
sammensætter hold og udleverer ruter, når
vi mødes ved indgangen fra Badstuevælen
kl. 18:00.

1663 Tirsdag den 15. maj kl. 16:30

Bakketur
OBS DAG! OBS TID!
Vi aflægger Bakken og Cirkusrevyen vores
årlige besøg – naturligvis med spisning på
Jernbane Restauranten i Korsbæk.
Vi har reserveret nogle af de bedste pladser i salen, så vi kan sidde samlet.
Her skal vi underholdes af fire gamle
Cirkusrevy-kendinge, nemlig Lisbeth Dahl,
Ulf Pilgaard, Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard, sammen med deres nye kollega
Amalie Dollerup – bedre kendt som Amanda i TV serien Badehotellet og ikke mindst
fra sin gennembrudsrolle som en meget
ung Lise Nørgaards i filmen om Lises
barndom ”Kun En Pige”, der for Amalie blev
startskuddet til både en uddannelse og en
foreløbig flot karriere som skuespiller.
Hele buketten af revynumre bindes – som
altid – sammen af kapelmester James
Prices kyndige musikalske ledelse og veloplagte orkester.
Afgang fra Vestgrønningen
Fra Dragør Bibliotek på Vestgrønningen kl.
17:00 – men vi mødes ved bænkene foran
biblioteket allerede fra kl. 16:30 og får en
lille én, som vi plejer. Samtidig udleveres
to drikkekuponer pr. person, som gælder til
vand, vin eller øl under spisningen (og kun
der).
Ankomst til Bakken
Når vi ankommer til bakken, begiver vi os
straks til Jernbane Restauranten, hvor vi
spiser dagens menu fra en Matador-dag
i starten af april 1945: stegt flæsk med
persillesovs.
Det er her de to drikkekuponer til vand, vin
eller øl gælder – og kun her.
Tilskud fra Borgerforeningen
I år har Dragør borgerforening valgt at give
et mindre tilskud til arrangementet. Derfor

vil prisen for bustransport, middag med to
drikkebilletter og Cirkusrevy kun være kr.
599,Der vil være mulighed for at købe drikkevarer i bussen undervejs, så tag mønter og
små sedler med!
Der er også et antal ”kør-selv-billetter” –
her er prisen kun kr. 549,OBS: De der vælger at køre selv, skal være
ved Jernbane Restauranten senest kl.
18:00.
Bemærk, at prisen er lavere end tidligere
års arrangementer, så der bliver rift om
pladserne. Man rådes til hurtig tilmelding!

1664 mandag den 28. maj kl. 19:00

Lodsbåd 202
Formanden for foreningen Lodsbåd 202´s
Venner, Niels Schott Christensen kommer
og fortæller om, hvordan det gik til, at lodsbåden nu ligger i Dragør havn.
Vi mødes kl. 19:00 ved Borgerforeningens
hus i Strandgade, og begiver os til havnen,
hvor vi ser lodsbåden. Herefter går vi tilbage igen, og så vil formanden Niels Schott
Christensen fortælle videre og besvare
spørgsmål.

1665 mandag den 11 juni kl. 20:00

KINA, verdens folkerigeste land
I efteråret 2017 besøgte Britt og Per
Larsson Kina. Kom og hør deres historie,
ledsaget af masser af flotte billeder.
Deres rejse gik med fly fra København
til Beijing, og derfra videre med tog fra
Beijing, via Pingayo, Xian, Chendu, Guilin og
Yangshou, for til sidst at komme til Hong
Kong – en rejse på i alt 4.000 km gennem
dette fantastiske land.
De besøgte naturligvis den Kinesiske Mur
og den mageløse Terracotta hær i Xian –
de hilste på pandaer i Chendu, slappede af
i Guilin, sejlede på floden Li i Yangshou og

så Hong Kong fra toppen af Sky100.
Også kulinarisk var denne rejse meget
speciel for Britt og Per. De tog hjemmefra
med den klare ambition, at ville smage
på så meget som muligt – og fik desuden
mulighed for, at tage et kursus i at lave
kinesisk mad.

roterende spyd over glødende kul, sikrer
nænsomt og perfekt grilning hele vejen
rundt. Der vil være god mulighed for at få
interessante billeder, så husk kamera!
Hvis du skal sikre dig en plads, er hurtig
tilmelding nødvendigt. Det kan ske ved at
sende en mail til tilmelding@borgerforening.dk eller ved mandagsmøderne frem
til 4. juni.

1666 mandag den 18. juni kl. 18:30

Grillaften i Dragør Borgerforening
OBS TID! OBS STED!
- KUN FOR MEDLEMMER
Sidste år holdt vi årets grillaften i vores
egne lokaler, så der kunne blive plads til
flere medlemmer – det blev en stor succes, som vi gerne vil gentage.
I år har vi allieret os med Slagter Møller på
Kongevejen. Han kommer og tilbereder en
hel økologisk gris af fineste kvalitet, og har
et lækkert udvalg af kartofler og salater
med. Da alt er økologisk, er prisen denne
gang beskedne kr. 180,-.
Døren – og den altid så hyggelige
foreningsbar – åbner kl. 18:00.
Vi sætter et telt op på Badstuevælen,
hvor grillen vil stå, så man kan følge med
i barbecue tilberedningen af grisen – den
traditionelle metode, hvor kødet grilles på

Kommende
arrangementer
Fugleskydning
6. oktober
Julefrokost
3. december
Lübeck turen
9. december
Champagnesmagning
27. december

NÆSTE PROGRAMBLAD
forventes klar midt i juni.
Eventuelle ændringer til dette program
meddeles ved opslag på vores opslagstavle,
på hjemmesiden og ved mandagsmøderne.
TILMELDINGER
Betaling til arrangementer skal foregå
via Netbank. Benyt kort-art 73,
kontonummer 89491053.
Husk navn (samt evt. e-mailadresse)
på indbetalingen.
• Man kan som altid også tilmelde sig og
betale ved mandagsmøder.
• Tilmeldinger uden betaling sendes til:
tilmelding@borgerforening.dk

•
•

e-mail og telefonnummer.
Man kan også melde sig ind på
mandagsmøderne.
Adresseændringer, nyt tlf. nr. eller e-mail
skal meddeles pr. e-mail til tilmelding@
borgerforening.dk – eller ved mandagsmøder.

•

AFBUD
Har man meldt sig til et arrangement, men
bliver forhindret, skal afbud ske til
tilmelding@borgerforening.dk, så pladsen
kan tilbydes andre interesserede. Man kan
også overdrage sin plads – husk at give
besked på ovenstående e-mail.
MEDLEMSKAB OG KONTINGENT
Kontingentet for 2018 er kr. 200,- pr.
medlem. Medlemskabet er personligt.
• Det er også muligt, at blive livstidsmedlem – det koster kr. 3.000,- og
garanterer mod fremtidige kontingentforhøjelser, samt giver ret til to gratis
glas øl ved generalforsamlingen.
• Indmeldelse kan ske via Netbank
på reg. nr. 6508 kontonummer
3050520365. Oplys navn, adresse,

•

TID OG STED
Hvis intet andet er nævnt, foregår arrangementerne på mandage kl. 20:00 i Borgerforeningens hus, Strandgade 14 (indgang fra
Badstuevælen).
RABAT
Husk at medlemmer af Borgerforeningen får
10% rabat, når de holder fest i Beghuset for
mindst 16 personer. Husk, at gøre opmærksom på dette, når arrangementet aftales.
ADRESSER
Formand:
Jørn Sten Larsen
Ulspilsager 12C
Tlf: 3068 3138 / jornslarsen@outlook.dk
Kasserer:
Carsten Aarosin
D.B. Dirchsens Allé 46
carsten.aarosin@gmail.com
Hjemmeside:
www.borgerforening.dk
Facebook:
Dragør Borgerforening

