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MEDLEMSBLAD

1. JUNI 1906.

NR. 7.

Generalforsamlingen
i

1>. F. V. S. S. E. F.
d. 12/b 1906.
— o—

Foreningen afholdl sin ordinære Ge
neralforsamling d. 12. Maj i Søpavillonen. — Generalforsamlingen var be
søgt af 57 Medlemmer.
Fflcr af Ur. Fred. Pedersen med
Akklamation var valgl fil Di rigeni, af
lagde Formanden Berelning lur det
forløbne Aar.
Kassereren fremlagde del reviderede
llegnskab. der godkendtes.
Man gik derefter over til Behand
ling al' Dagsordenens Punkl 3: Forslag
angaaende Nedsættelse af el staaende
Fdvalg. der skulde arbejde hen IH en
Forøgelse af Grundfondel (Se Bladel
Nr. (>).
Ordføreren for de -12 Forslagsstillere
Ur. Herman Clausen gjorde Bede for
Forslagets Tanke og anbefalede det lil
Vedtagelse. Forslagel affødte en liv
lig og til Tider ret krallig Diskussion,
og lil Slut meddelte Hr. Herman Clau

1. AARG.

sen paa Forslagsstillernes Vegne, at
de ønskede al trække deres Forslag til
bage. idel han dog vilde begge den
Bestyrelse, der blev valgl. paa Sinde
al arbejde slankere for Grundfondels
Forøgelse end hidtil var skel.
Man gik derpaa. over lil Dagsorde
nens Punkl i, Valg af Bestyrelse.
Dirigenten
meddelte, at d'llrr.
Sehram-Nielscn og Aage Jensen ikke
ønskede al modlage Genvalg.
'Fil- Formandspladsen opstilledes
d'llrr. Biis og Vald. Nielsen, og eller
al Kandidaterne var bievne anbefa
lede. skred man lil skriftlig Afstem
ning, dor gav følgende Resultat: Biis
valgtes num 32 Slemmer, Valdemar
Nielsen lik 23 Slemmer. 2 Sedler var
blanke.
lir. Bils erkherede derpaa, al han
før Alslemningen fandt Stod havde beslullel kim al modlage Valg, saafremt
han lik i af de afgivne Slemmer, lian
nedlagde derfor sil Mandal. hvorefter
Hr. Vald. Nielsen enstemmig valgtes
lil Formand, lir. Mandrup Poulsen
udbragte derpaa el moliveret Leve for
den afgaaede Formand.
Til Næstformand valgtes Hr. II.
Stripp.
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Til Kasserer valgles Hr. Hermann
■Jensen enstemmig.
Til Sekretær var opstillet Hr. Ch.
Præstrud og' Hr. Herman Petersen.
Den sidste erklærede før Afstemningen
fandt Sted, at lian, da Forudsælningerne for lians Valg’ var bristede, ikke
ønskede al modtage Genvalg, hvorpau
Hr. Pra'sirnd valgtes med c. 22 Slem
mer.
Til Suppleant valgtes Hr. Axel Thor
sen med 22 Slemmer ,.Ja" mod
22 Slemmer ...Nej”.
Til Revisorer valgles Hr. Fred. Pe
dersen og Hr. Ghr. Mogensen.
Til Slut lakkede den ny Formand,
Hr. Vald. Nielsen for Vulgel og udbragle et Leve for Foreningen.

Sommer.
—o —

Del er aller Sommer i Danmark
Irods Almanakken, og del er jo en
Kendsgerning, al Sommeren allid vir
ker opløsende, paa Foreningslivel, men
deri burde vor Forening danne en hæ
derlig l ’udtagelse; Iln vor Forening,
som sierlig har el selskabelig! FormaaI. og hvis.Medlemmer udelukkende
beslaar af unge Mennesker, der gan>ke naturligt har Tilknytning med en
Del unge Damer, burde kunne holde
det selskabelige Samva'r vedlige den
desværre, korte danske. Sommer over.
Bestyrelsen gør i den Retning sil.
bedsle ved al forhegge Møderne fra
Byens lumre og støvede Rest au ra I ionslokaler Id Skoven eller luftige. Haver
i Byens omegn, hvorfor skulde vi da
ikke gøre vort bedsle for al gøre Sammenvaerel saa raid, saa morsomt og
fyldigt, som mulig! ved al give lalrigl
Mode veil Ddlluglerne; derved forbere
des en god Vinlersaison, fordi man
altid u vi I kaa ri tg kommer hinanden
nærmere paa. Livet ved de aldeles fri
og ubundne Former, der karakterise

rer Sommersanimenkomsleriie, og
derved skaffer man sig selv en udsøgt
Nydelse saml en behagelig Afveksling
i det daglige Arbejde, og sidst, men
ikke mindst, derved bliver man først
el rigtig Klevforoningsmedlem, idel
man aldrig svigtende, altid slaar i
Rapport til Foreningens indre.og hele
Levesæl.
Fn Ting har altid karakteriseret
disse I dIIugler, og jeg vil bede den
nuværende Bestyrelse ikke fravige
delle gode, gamle Princip, de har va1rel billige og dog re! righoldige, men
del har altid forbavset mig, al Gyden
ikke lages mere i Brug ved disse l Mllugler. da de derved kan gøres endnu
billigere, og da jog ikke tvivler om, al
en Masse af vore Medlemmer saml
Daiuei' er i Besiddelse uf delte moderne
Befordringsmiddel. At delte ikke er
bleven mere anvendt ligger maaske i,
al Bestyrelserne gerne har villel gøre
Hjemluren sandel og derved faa en
fcsIlig Afslulning. men delle synes jeg
allid er mislykkedes.
Del er maaske en Fejl al fremhæve
den ene Sommerudlliigt frem for en
anden, men min private Mening er, al
den mer foreslaaende førsle Sommerudllugl, populærl kaldet Grundlovsluren, altid har været en uhyre for
nøjelig Fest, hvilket jeg tror har sin
Grund i dens Lighed med de rigtig
godi' Familielure. hvor man møder lit
el af Foreningens Damer da'kkel Bord
i de landligste Omgivelser og derfor er
fri for dette evindelige' og kedelige Rcslauralionssmørrebrød, og fordi Dagen
egner sig saa godt til al komme lidi
tidlig ud i en na'slen mennesketom
Skov, — netop mennesketom.
.Ja, deri ligger maaske en stor Del
af Grunden lil, al jeg har skrevet disse
Linier, nemlig Pryglen for, al 1 skal
være trælle ovenpaa Pinselornøjelser-
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ne, da Grundlovsdagen i-Aarfalder saa
uheldig lige efter;' men jeg vil da sige,
al naar man i Pinsen har løbet .sig
lra*l i Skoven for al linde el ledigl
liord ved el Skovløberhus, og man
ikke liar kunnet komme hverken frem
eller tilbage for Mennesker, Gyder og
Køretøjer mellemKøbenhavn og Rmigsled, da vil man glanle sig dobbell
paa Grundlovsi uren, h vor man kan
more sig ugener! i Selskab med gnudo
Venner og Kaimneraler, og derfor । >a
glædeligt Gensyn d. 5. Juni.
K o p.

bænkede ved Smaaborde for at spise
og drikke, og saa har man ligesom
mere Livlighed i sig, end naar man
sidder pænt paa Bad for at høre Fore
drag eller KonccrL
Inden man brød op fra den sidsle
X'inlersammenkomsl fandi en lille Afdansning Stod.
Kril i c u s.

Foreningsmeddelelser.
—o—

Grundlovsdagen
„Vaarfest“.

foretager Foreningen

—°—
Maj er som bekend! den Manned,
hvor det kniber med al skaffe Folk Id
Huse fil indendørs Fornøjelser. 1 rig
tig Erkendelse'heraf havde Besl yrelsen
søgi ved Foreningens si.dsle Møde den
.‘i. Maj al skabe Forbindelse mel lem
Vinler og' Vaar, idel Sanimenkomsleii
vel landl Sled inden Døre, men de iri-,
ske Bøgegrene, som prydede, alle
Smaabordene, vi sad ved. mindede os
om. al ilel maalle virre sidsle Vinter
møde. Begymlie Vaarleslen end lidi
seid, og del var udelukkende del højt
ærede Publikums egen Skyld, idel
Klokken blev all for mange, inden man
var sandel, lør vi sikkerl sige, al For
eningen havde megen GlaMe af den.
Vor Gæsl. Frk. V. P„ sang lil egel
l.ulhaeeompagnemenl kvikt og livligl
og blev slornumde applauderel, lige
som Foren ingens egel Søskende-Sangerpar vakle fortjent Bifald for de
kønne og stemnings!'ulde Sange, de
med vanlig Fiskværdighed sang tor os.
I nderholdningen indlededes og slullede med Musik af en Trio, som ogsaa
vand! Paaskønnelse hos den talrige.
Forsamling, som absolut var glad for
delle Punkium paa. Vinlersamonen.
Skulde vi endelig HI Slid linde Pil
lille Indvending, saa maalle den beslaa i. al det hele var mosten for kønt
og højtideligt, da vi nu en Gang, var

Udflugt
for Medlemmer med. Damer
til „Tepilelaagen*

(Skovløberhus ved Jernbane
linien mellem Taarbæk
og Springforbi).
Afgang fra Københavns Klam
pen borg-Station Kl. 3,40 Eftm.
Kl. 4,30 drikkes Kaffe ved
Trepilelaagen.
Kl. 8 spises til Aften samme
Sted. — Inden Hjemrejsen trak
teres med Punsch.
Prisen pr. Deltager er 1 Kr.
eksklusive Rejse.

Kegleaften.
Onsdag den 20. Juni Kl. 8l!s
Medlemsmøde paa „Gimle“,
Grundtvigsvej.
Keglespil og en Velkomstbajer
gratis.
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Landophold.
Til Grundfondel er i denne Manned
ekslra indkommet 12,19 Kr.

Årl ikler etc., der ønskes oplaget i
Bladet, bedes tilstillet el at Bestyrel
sens .Medlemmer senest d. 15. i .Man
ned en.

Den ny Bestyrelse.
Formand: Valdemar Nielsen. Flensborggade. 32, 21 Sal'.
Næstformand: Harald Stripp, Peder
Skramsgade 27, 2. Sul.
Kasserer: Hermann Jensen, Sorledamsgade 17, 3. Sal.
Sekretær: (Mis. Præst rud, Vebersgade 9, 1. Sal.
Suppleant: Axel Thorsen, Niels .Tuelsgade 15, 1. Sal.

I Jyllinge ved Roskildefjorden, ca.
1'/a Mil fra Ølstykke St., kan mod
tages Pensionærer for kortere eller
længere Tid.
Prisen er 2 Kr. om
Dagon. Nærmere Oplysninger med
deler Poul Hersom og Hermann
Jensen.

Petra Christiansen.

I. P. Lundqvist,
Skræddermester,
er henflyttet til

Store Regnegade 13.

BOGBINDER

EHR VALERIUS’ ENKE
(VED THORVALD VALERIUS)

KØBENHAVN K GRUNDLAGT 1810

BROLÆGGERSTRÆDE 2

ANNQNCEB.

TELEFON 17,587 y.
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Joh. H. Paulsen,
Juveler & Gruldsmed,
S, Sværtegade 8.

Stort Udvalg i Jubilæums-,
Fest- og Brudegaver.
Alt Guld- og Sølvarbejde.

Stort Udvalg i prima forssivods Skeer og Gafler.
Alle Slags Reparationer udføres
solidt § billigt.
SPECIALITET:

Forlovelsesringe.
Anbefales ver! AXEL JOHAR SEN.

Annoncer til Bladet modtages til rimelig
Betaling efter nmmcre Forhandling med For
eningens Bestyrelse.
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