
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

Ole Stephensen1. Valg af dirigent. har lovet at styre løjerne.

2. Valg af stemmeudvalg.

3. Beretning fra bestyrelsen – herunder beretninger fra grupperne.

4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab samt budget til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

eller Snogegårdsvej 49, 2820

7. Opstilling af kandidater til

a. Posten som foreningens formand: Allan Andersen er villig til genvalg

b. Øvrige bestyrelsesposter: Ulrik Borch og Leif Erritsø er på valg
– begge er villige til genvalg

c. Suppleanter: Peter Hegelund og Bettina Maria Trab er på va g
– begge er villige til genvalg

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
indgives skriftligt på mail: vangedesvenner@gmail.com

senest den 11. april 2012.

l

Indkaldelse til generalforsamling

Vangedes Venner indkalder hermed til ordinær generalforsamling

i Sportscaféen i GVI Mosebuen 28B, 2820 Gentofte
d. 18. april kl.19.30

Før generalforsamlingen (kl. 18-19) vil der være mulighed for at nyde
Rødvinsmarineret svinekam m/ stegte kartofler m/persille og pimentsauce,
hertil honningclacerede gulerødder m/hørfrø. til en pris af kr. 65,-
Tilmelding til spisning til vangedesvenner@gmail.com eller 20 92 92 20
senest torsdag d. 12. april

Bestyrelsen pr. april 2012
Formand Allan Andersen, 20 92 92 20, allan vangede.dk
Næstformand Ulrik Borch, ulrik.borch@gmail.com
Medlemmer Claus Benzin, cb@akselbenzin.dk; Gitte Terndrup, gitern@dsb.dk; Leif Erritsø, leif.erritsoe.nielsen@mail.dk
Supleanter Peter Hegelund (kasserer), hegelunds@gmail.com

@

Bettina Maria Trab, bmtrab@gmail.com;

MAD

se mere på side 2
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Nyt logo og visuel identitet til Vangedes Venner
Vangedes Venners nye karakterfulde logo er bevidst holdt enkelt og
skarpskåret. Det indeholder de værdier, som vi gerne vil forbindes med i
Vangede.
De to ‘flueben’ / V’erne i logoet – det ene større end det andet –
signalerer “det er bare i orden – der er OK her i Vangede!”

Et moderne, enkelt og positivt ladet logo med fremdrift, og med en bred
appeal – det henvender sig lige godt til teenageren som til den ældre
medborger i Vangede.

Farven er rød, ‘knækket’ med lidt blåt. En frisk, moderne og udfordrende
farve, alligevel klassisk og langtidsholdbar.

Vores nye logo er nemt og effektfuldt at gengive på f.eks. T-shirts, jakker,
plakater, posters m.v.

Se mere på vangedesvenner.dk under ‘Logo-gruppen’

Trafikgruppen har sendt brev
Trafikgruppen har netop sendt brev til Park og vej
om en reække emner, de ønsker behandlet.
Se mere på vangedesvenner.dk under
‘Trafikgruppen’ om de mange spændende trafikale
emner, der bliver drøftet i denne gruppe

Idé Blog

Nyhed! Idé Blog
For alle gode idéer, tiltag og events.
Kig ind på vangedesvenner.dk
og skriv i vores idéblog

Idéer til Vangedes Venner

Vangede Festival den 8. september
Festivalgruppen har holdt sit første møde. 15 Vangedevenner har
meldt sig for være med til at skabe endnu en festlig dag i Vange-
de, kun 8 kunne være med ved første møde. Der var mange gode
idéer til dette års festival. Du kan stadig nå at være med i grup-
pen og dermed få indflydelse på, hvad der skal ske i år, skriv til
vangedesvenner@gmail.com.

Vi skal være mange flere
Vores forenings formål er at skabe mere kultur i
Vangede. Dette vil i mange tilfælde ske i samarbejde
med Gentofte Kommune. Vi er i øjeblikke knapt 300
medlemmer af Vangedes Venner. Det tal er godt at
‘have i ryggen’ når vi forhandler de midler, som
kommunen skal bevilge til vores arrangementer, men
det ville være bedre, hvis vi var flere.

Vi kan se at mange, hvor kun én i husstanden har
tilmeldt sig som Vangedeven, men lad os vise hvor
mange, der bakker op om vores landsby; lad alle i
husstanden melde sig ind også gerne børnene,
måske skal de have deres egen børne- eller
ungeklub under Vangedes Venner – husk at skrive
fødselsdag på så kan vi målrette henvendelser, når vi
er klar med nye tiltag i Vangede. På den måde kan
det kun blive sjovere at bo i Vangede for alle aldre.

Husk at alle medlemmer over 15 år har stemmeret
ved generalforsamlingen. Jeg håber at se rigtigt
mange nye og gamle medlemmer til årets festlige
generalforsamling.

Med Vangede hilsen
Allan Andersen

formand

Vangede Bibliotek genåbnet
efter endt makeover
Der var reception d. 19. marts med stort fremmøde til morgen-
mad, musik og borgmesterbesøg. Tak for hjælpen til biblioteks-
gruppen, der mødte frivilligt op og hjalp til.
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