
    

 

 

Nyhedsbrev fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 
 

 

Marts 2012 

For god ordens skyld 

 

udsendes hermed i henhold til vedtægterne den endelige indkaldelse og dagsorden for Laugets 

 

ordinære generalforsamling 

 

torsdag den 12. april 2012 kl. 19.30 

 

på Orlogsmuseet, Overgaden oven Vandet 58, 1415 København K. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson 

5. Behandling af indkomne forslag 

 Forslag til behandling under generalforsamlingens punkt 5 skal være bestyrelsen skriftligt eller pr. e-mail i hæn-

de senest 14 dage før dato for generalforsamlingen. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant til bestyrelsen samt revisorer 

 På valg er Niels Probst, Frank Ebbe og John Andersen for en toårig periode. Alle modtager genvalg. 

 På valg som suppleant til bestyrelsen er Sven Holm-Jensen, som modtager genvalg 

 Bestyrelsen opstiller Jørgen Lykke som revisor for en toårig periode, Henning Rasmussen som revisor for en 

etårig periode og Leif Beyer som revisorsuppleant for en etårig periode. 

7. Eventuelt 

 (Emner, der behandles under punktet "Eventuelt" kan ikke fremlægges til vedtagelse.) 

 

 

Som ved året tidligere laugsaftener vil der være en lille forfriskning til de fremmødte medlemmer. Som noget nyt 

vil drikkevarerne være gratis. 

 

Vi glæder os til at se rigtig mange af vores medlemmer som fortsættelse af den gode udvikling i deltagerantallet, vi 

har set i løbet af året. Det er med til at stimulere et endnu mere aktivt laug. 

  

 

Efter årets generalforsamling 

 

har Poul Beck lovet at fortælle den forfærdelige og spændende historie om søslaget i 1941 ved Matapan sydvest 

for Grækenland og Kreta mellem de engelske/australske og de italienske styrker – Italiens største nederlag til søs 

under Anden Verdenskrig. 

 

De mange, der kender Pouls evne til at formidle historiske emner på en fængslende måde, ved, at der venter os 

en underholdende aften. 

 

 



    

 

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 

www.modelbyggerlaug.dk 

Formand/postadresse: Poul Henrik Westh, Havdrupvej 88, 2700 Brønshøj, tlf. 20 16 76 92, e-mail: formand.ombl@gmail.com 

Kasserer/postadresse: Svend Holm-Jensen, Jakob Knudsensvej 5, 3400 Hillerød, tlf. 40 84 84 37 

Modelværft: Poul H. Beck, Knoldager 28, 2670 Greve, tlf. 43 90 33 29 

Værksted:  32 66 41 41 eller 32 66 42 50 

 

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er medlem af eller har vist interesse for Orlogsmuseets Modelbyggerlaug. 

Ønsker du ikke at modtage sådanne nyhedsbreve fremover, bedes du meddele det til formanden pr. telefon eller mail. 

 

http://www.modelbyggerlaug.dk/
mailto:formand.ombl@gmail.com

