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Ordinær generalforsamling lørdag den 4. november 2017
11:30 Mødes vi ved statuen af Niels Ebbesen ud for det gamle rådhus i Randers,
hvor tidligere borgmester Henning Nyhus taler for byen og lægger blomster.
12:00 Spiller klokkerne på Sankt Mortens Kirke ’Visen om Niels Ebbesen’.
12:30 Samles vi i byrådssalen, hvor der indledes med fællessang og overrækkelse af
Niels Ebbesen Medaljen til Jens Christian Worm Gotfredsen:
Jens Christian Worm Gotfredsen er tømrer, socialrådgiver, kunstner samt forfatter med
ekspertise i 1. Thule-ekspedition, som han lige har udgivet et stort værk om: ”Mysteriet
på Indlandsisen”. Han har levet 20 år i Grønland og deltaget i Pearyland ekspeditioner,
Slædepatruljen Sirius og dagligdagen i Vest- og Østgrønland. Han har i Nanok-regi
gennem en årrække deltaget i bevarelsen af historiske hytter i Nordøstgrønland, bl.a.
Alabama-huset” og ”Dødemandsbugten” og var her i august 2017 leder af et hold til
Danmarkshavn for restaurering af "Villaen". I øvrigt er modtageren havnefoged på Tunø.

Derefter ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed.
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af formand – Jan Fagerlund modtager genvalg.
Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
Palle Norit og Jens Erik Schultz modtager genvalg til bestyrelsen.
Valg af revisorer og revisor suppleant.
Eventuelt.

Vend →

Gæster er velkomne til at overvære generalforsamlingen i byrådssalen, hvor Randers By byder på vin og Niels
Ebbesens Venner på øl, vand og søde sager. Kun medlemmer har stemme- og taleret på generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen middag på Slotskroen, 100 meter væk, ned ad Rådhusstræde til Slotsgade 4 1.sal.
I år prøver vi Slotskroens biksemad
med rødbeder, rugbrød , spejlæg og
bearnaisesauce. Pris for hele arrangementet:
125 kroner per person inkl. en genstand
♪♫..♪♫..♪♫♪ …kom og syng med.
..ordet er frit for indlæg og gode historier.
Medlemmerne er velkommen til at tage
ægtefælle, samlever eller et par gode
venner med til samme fornuftige pris.
…også i år er der en boggave:

Alle deltagere ved generalforsamlingen får foræret
historiker og journalist Lars Hedegaards bog

ATTENTATET

Tilmelding:
De, der ønsker at deltage i middagen efter generalforsamlingen, beder vi give bindende tilmelding med
antal personer på telefon 86 92 28 51, e-mail info@nielsebbesensvenner.dk ...eller til en i bestyrelsen
Fik du ikke et eksemplar af ’avisen fra 1927’
- 8 sider i Politiken format med nutidens typer.
…så har vi ekstra eksemplarer med. → →

Alle får et eksemplar af ’Amtstidende fra 1974’

Frihed er som fugl i hånd
med moders røst og faders ånd;
hold fast om fuglens vinge.
Biskop Thomas af Strängnäs † 1443

Vend →

