
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

1. Alexander Beckmann, Gustav Holm, Albert Dehn 

3. Milla Bülow-Olsen 

6. Laura Petersen, Caroline Kristensen 

7. Emma Olsen 

9. Yasin Nafie, Sarah Gregersen, Hugo Waast 

10. Mikas Møller, Ela Duman 

11. Victoria Noer 

13. Danial Akram 

16. Astrid Nissen 

17. Iman Sadiq, Oscar Hansen 

21. Tobias Molbech 

22. Bastian Kosovic, Oliver Holsmose 

23. Victor Kristiansen 

24. Julie Møller 

25. Shaquille Odin Olsen 

26. Sune Mortensen 

27. Theis Darras, Storm Pedersen 

28. Emilie Storm 

29. Astrid Roestenberg 

30. Andrea Nyvold, Tobias Lykfeldt, Marcus Kokholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

2. Patrick  Christiansen 

3. Silje  Kjelmann, Nicoline  Kragh  

4. Simon Tonsgaard, Vilgot  Wervick, Lucca Dysted 

6. Valdemar Morthorst, Casper Thomasen 

8. Cilas Hæhnel, Sally Karmann 

11. Amin Bellajrou, Kalle Sørstrøm 

12. Tobias Adelgaard 

13. Andrea Møllebro 

14. Johan Alstrup Mikkelsen 

15. Jonas Alberto Brauner 

16. Rasmus Petersen 

17. Mikkel Boysen, Aksel Ingelsson, Nova Ramsing, Aija Ranfelt 

18. Viola Fensholm, Emma Millner 

19. Alexander Lorentzen, Bertram Andresen, Lukas Jensen,  

Majse Kristensen 

20. August Everhøj, Hjalte Søberg 

21. Marcel Lidzki 

22. Benjamin Simonsen 

27. Frederik Højen 

28. Bertram Mundt 

 

Da der desværre var sket en fejl med fødselsdagene i sidste måned, skal de børn 

der har haft fødselsdag i september, ikke snydes for at stå i vores program. 

 

 

 

 



 

 

 

Vi åbner hver dag kl. 8.00, hvor der er gratis morgenmad kl. 8-9:30. 

 

 

Mandag: Husk madpakke. 

Hele dagen står på spil og små aktiviteter.  

Der er åbent til kl.18  

 

 

Tirsdag: Husk madpakke. 

Vi laver bolsjer og har åbent i hele huset. 

Klubben lukker kl. 18 

 

 

Onsdag: Vi laver risengrød med kanelsukker og 

smørklat, gratis kl. 12. 

Husk cykel, hvis vi tager på spontan tur. 

Klubben lukker kl. 18. 

 

Torsdag: Husk madpakke. 

Vi bager vafler med syltetøj og flødeskum. 

Klubben lukker kl. 18. 

 

Fredag: Vi serverer frokost kl. 12. ( gratis ) 

Store legedag. 

Klubben lukker kl. 17 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 



Fisketur til Stensø 
 

 

Torsdag d. 10.10 tager vi en tur til Stensø med en 

fiskestang i hånden. Kom med og nyd en hyggelig 

eftermiddag hvor der måske/måske ikke bider noget på 

krogen.  

Turen er for alle der har lyst til at komme med. 

Storagergaard har dog begrænset fiskeudstyr, så vi kan 

blive nødt til at deles om det grej der nu engang er til 

rådighed. Er du selv den stolte ejer af en verdensklasse 

fiskestang, tag den da gerne med 😊  

Vi går fra Storagergaard omkring kl. 14:30 og er ude i  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Skitur 2020 til Nassfeld i Østrig for 6. klasse og ældre 
  

Skituren for de ældste i uge 8 er fra søndag d. 16.02.2020 til søndag d. 23.02.2020 

Vi tager afsted søndag aften og ankommer i Østrig sent mandag eftermiddag, så vi kan få udleveret 

ski, liftkort, tildelt værelser og ikke mindst at sove i en rigtig seng inden vi starter på ski næste 

morgen.  

Hvem kan komme med : 

Alle som selv kan køre på ski, uden at en voksen skal hjælpe og går i 6. klasse eller over, og vi 

forventer at du er rimelig sikker på ski, (du kan begå dig på blå og røde piste) og har været med 

Storagergård på vinterkoloni før – så vi også ved at du kan stå på ski. Vi forventer også at man hver 

dag er ude og står på ski det meste af dagen.  

Vi har dog kun plads til 15 medlemmer.  

Prisen for turen er: FK 2600 kr. UK 3600 kr. da man ikke betaler kontingent for at gå i UK. Hvis du 

går i UK og er fyldt 18 år koster turen 4200 kr., da liftkortet er væsentlig dyrere. Prisen er inkl. 

bustur, liftkort, leje af ski, støvler og 1/2  pension. 

- Vi spiser morgenmad og aftensmad på hotellet. Frokosten spises på bjerget , det er dog muligt at 

smøre et par boller ved morgenmad, samt der er en juice og et stykke chokolade som man kan tage 

med på bjerget. 

På selve hotellet er der indendørs fodboldbane, basketball, bordtennis og en lille kiosk. Værelserne 

er til 4-8 personer  og er alle med bad og toilet 

I skal selv sørge for mad på udrejsen, og der er egenbetaling, hvis man ikke ønsker at smøre en 

bolle til frokost – Frokost kan købes oppe på pisterne.  

Tilmelding starter fra Mandag d. 7. okt. Til fredag d. 11. okt. Er der flere tilmeldte end pladser, vil 

udvælgelsen ske efter vores koloniprincipper. Er der ikke udsolgt, sælges pladserne efter ”først til 

mølle” princippet. Tilmeldingen sker ved at man betaler 1000 kr. man er IKKE tilmeldt før man har 

betalt. Resten betales senest 3. feb. 2020 – Ski informationsmødet afholdes torsdag d.30.01.2020 

kl. 17.15  i Bakkes Hjertesom som vi følges med derned, og der er mødepligt for alle. Vi vil på 

mødet informere om koloniregler, som ALLE skal kende inden afrejsen.  

Turen kan betales via bankoverførelse. Konto nr: 6268560. Reg 4434. eller mobilepay 51628556 

Husk at skrive : ” skitur og dit 

navn og efternavn” ved 

indbetaling, så vi ved hvem, der 

indbetaler – Husk også at skrive 

”Østrig”. Man kan også betale 

kontant i klubben.  

Fripladser er selvfølgelig 

gældende på turen for dem der er 

under 18 år, det er februar 2020 

friplads taksterne som gælder på 

tur. 

Det er et krav at alle skal bruge 

hjelm på turen.    

 

 

 

 

 

 



Vinterkoloni 2020 – Tilmeldingen Starter tirsdag d. 9. okt.  

 

Idre Fjäll kalder, igen ☺ 

Selv om der er lang tid til at sneen falder, så skal vi alligevel til at tænke på vinterkolonien – Vi har 

allerede arbejdet på turen, så vi kan begynde tilmeldingen mandag d. 8. oktober kl. 1000 (ved for 

tidligt tilmelding, tilbagebetales pengene, og tilmeldingen er ugyldig.) Vi skal igen i år til Idre fjäll, 

som er et super sted, 900km. oppe i Sverige, hvor vi har været rigtig mange gange. Når vi har stået 

på ski, er der mulighed for at, spille bold i hallen, svømme, spille bordtennis, bowle og meget mere. 

Men vil du med, skal du først og fremmest ville stå på ski – det er jo derfor vi tager derop. Afgang 

sker lørdag d. 15. feb. Og hjemkomst ser ud til at blive Lørdag d. 23. omkring midnat.   

Vi vil afholde et forældremøde mandag d. 13. Jan. Hvor I vil få alle relevante informationer. Det er 

også denne dag i skal bestille ski, støvler m.m. derfor er der mødepligt for både forældre og børn 

denne dag, så sæt gerne x i kalenderen nu. Tilmeldingen sker ved at betale 1000 kr. I depositum 

(gælder også ved friplads) på kontoret, via vores bank konto på reg. Nr. : 4434 konto nr. : 6268560 

eller via mobilepay 51628556. Der er åbent for tilmelding på de 30 pladser i perioden 9. - 12. 

oktober kl. 12. Hvis der i denne periode bliver for mange tilmeldt vil udvælgelsen ske efter vores 

kolonikriterier som findes andet sted i bladet. Er der ikke udsolgt vil der fra d. 12. oktober kl. 12 

blive solgt restpladser efter princippet ”først til mølle” (men dette kan ses/læses på Facebook). Pris 

2600 kr. for medlemmer af fritidsklubben og 3600 kr. for ungdomsklubmedlemmer. Pris inkl. 

Transport, skileje, liftkort, kost og logi. Klubben skal stå på slalomski. Kan du ikke det, vil vi meget 

gerne lære dig det, bare du har lysten til at lære det. Har I spørgsmål, er I velkommen til at ringe, 

eller komme over.   

Hilsen vinterkolonipersonalet på   

Storagergård 

 

 
 

 

 



Procedure ved kolonier/turer:  
Ved tilmelding til dagsture betales hele beløbet på kontoret.  
Man får kun sine penge tilbage, hvis man er syg.  
Ved tilmelding til weekendture betales hele beløbet og man  
får ligeledes kun sine penge tilbage ved sygdom.  
Ved tilmelding til kolonier betales depositum ved tilmeldingen. Her er det 
på samme måde, man kan få sit depositum tilbage ved dokumenteret 
sygdom.  
Fælles for alle turene: Hvis der er børn på venteliste, tilbagebetaler vi 
uden videre turpris eller depositum.  

Kriterier for deltagelse i kolonier:  
1. Et medlem kan tage af turen, hvis vedkommende er fyldt 18 år.  

2. Der kan være særlige sociale forhold der gør, at vedkommende kan 
eller ikke kan deltage.  

3. Der vil blive set på, hvordan og hvor meget et medlem bruger klubben. 
F.eks. er det ikke nok at et medlem kun bruger klubben 14 dage om året 
op til en koloni.  

4. Hvis et medlem har deltaget i samtlige kolonier, kan det være at 
vedkommende ikke kommer med.  
 
Der gives skriftligt/telefonisk svar til vedkommende der evt. ikke kommer 
med, straks efter endt tilmelding.  
Dette er i overensstemmelse med bestyrelsen og skrives for at undgå 

misforståelser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Hakkebøffer med pommes frites, grønne ærter og sovs 

Onsdag den 30. oktober kl. 18:00 
Der er 50 spisebilletter.  

Først til mølle ellers inden 
 Tirsdag den 29. oktober kl. 22:00 

Pris. Voksen 40 kr. Børn 20 kr. Under 2 år Gratis.  
Bestilling kan ske ved at ringe ( tlf. nr. 43454077) 

Også derefter mobile pay ( tlf. nr. 51628556) 
Tilmelding er først gældende ved betaling. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



STORAGERGÅRD oktober 2019  
 

 

 

 
Hobby 

 
 

Kom ned i Hobby værkstederne og lav 
smykker, mal på forskellige ting eller 

andre kreative ting. 
Eller kom i sy værkstedet og lav tøj, 

bamser, puder og andre ting. 
 

Husk at vi snart skal i gang med at 
lave julegaver, dette begynder vi på 
omkring 1. november – men har du 
allerede nu en ide så kom gerne ned 

og gå i gang.  
 

Ida og Mette 
 

  

 

1 Tirsdag Madaften pris 20 kr – Rulletur kl. 14.30 – CSGO deathmatch turn. 

2 Onsdag Sang og instrument undervisning i musik. 



     Mad 

 

Oktober 

3 Torsdag Kom forbi inden du går hjem og få en gå hjem bolle. 
Kenn har 25 års jubilæum – Stort tillykke  

4 Fredag Fredagskage kl. 15.00 
5 Lørdag  

6 Søndag  
7 Mandag Biotur Mugge og Vejfesten - Start tilmelding vinterkoloni Østrig 

8 Tirsdag Gokart tur se indlæg - Start tilmelding til Idre fjäll vinterkoloni  

9 Onsdag Madaften pris 20 kr. – sang og instrumentundervisning i musik  

10 Torsdag Kom og lav bolcher med Emilie i cafeen 
Fisketur til stensø 

11 Fredag Fredagskage kl. 15.00 

12 Lørdag  

13 Søndag  

14 Mandag Efterårsferie klubben åbner kl. 8 med morgenmad 

15 Tirsdag Efterårsferie klubben åbner kl. 8 med morgenmad 
16 Onsdag Efterårsferie klubben åbner kl. 8 med morgenmad 

17 Torsdag Efterårsferie klubben åbner kl. 8 med morgenmad 

18 Fredag Efterårsferie klubben åbner kl. 8 med morgenmad 

19 Lørdag  

20 Søndag  
21 Mandag Hiphop workshop i musik – sang i musik 

22 Tirsdag Høvdingebold ude på banen kl. 15.30 – CSGO deathmatch turn. 
23 Onsdag Generalforsamlig og fødselsdag for Storagergård som bliver 48 år. 

Sang og instrument undervisning i musik 

24 Torsdag Tur Retrospille arkaden 
Madaften pris 20 kr.  

25 Fredag Fredagskage kl. 15.00 
26 Lørdag  

27 Søndag  

28 Mandag Madaften pris 20 kr.  Hiphop workshop i musik 

29 Tirsdag E-sport tur til Hedehusene 
30 Onsdag Familiespisning – se indlæg – Sang og instrumentundervisning i 

musik 
31 Torsdag Svømmetur til Vestbadet – se indlæg 

 

 

 



STORAGERGÅRD 

  

 
 

 

  

1 Tirsdag Pastasalat med kebab 

2 Onsdag Gryderet med ris 

3 Torsdag Landgangsbrød 

4 Fredag Overraskelse 

5 Lørdag  

6 Søndag  

7 Mandag Kylling i cola 

8 Tirsdag Tomatsuppe med pasta 

9 Onsdag Overraskelse 

10 Torsdag Bagte kartofler med fyld 

11 Fredag Franske hotdogs 

12 Lørdag  

13 Søndag  

14 Mandag Efterårsferie 

15 Tirsdag Efterårsferie 

16 Onsdag Efterårsferie 

17 Torsdag Efterårsferie 

18 Fredag Efterårsferie 

19 Lørdag  

20 Søndag  

21 Mandag Kyllingeburger 

22 Tirsdag Pizza 

23 Onsdag Kylling i karry 

24 Torsdag Flæskesteg med kartofler og sovs 

25 Fredag Tyrkiske brød med skinke 

26 Lørdag  

27 Søndag  

28 Mandag Toast 

29 Tirsdag Kyllingelår med ovnkartofler 

30 Onsdag Brændende kærlighed 

31 Torsdag Uhyggelig ret - Halloween 



 

 

 

CS-GO Deathmath turnering 

Tirsdag d. 1.10 og tirsdag d. 22.10 afholder vi deathmatch 

turnering i klubben.  

10 pc´er vil den dag være forbeholdt de deltagende i 

turneringen.  

Hvorledes turneringen struktureres, afhænger af hvor 

mange deltagende der er på de pågældende dage. 

Der vil være små præmier til 1. 2. samt 3. pladsen. 

Tilmelding kan ske i cafeen op til turneringen, eller i 

computer på selve dagen. Det er gratis at deltage og for alle 

i FK.  

_____________________________________________________ 

Musik i oktober 

Som det fremgår af programmet, vil der i musik blive mere opdelt i 

forhold til hvad der tilbydes hvornår. Dette er for at tilgodese de 

forskellige behov der er for at bruge musiklokalet så det tilgodeser 

børnenes egne interesser. Flere er i løbet af september begyndt at 

synge, derfor vil der være tidspunkter hvor dette prioriteres.  

Andre er i gang med at lærer at spille på instrumenter, hvilket 

selvfølgelig også prioriteres. Derudover introduceres begrebet 

hiphop workshop. Her er der prioriteret tid til at kunne fordybe sig i 

beats og tekster og muligvis indspille hvis der er materiale der er 

modent til dette. Hvis der er et ønske om at komme i musik på 

dage der ligger uden for dem der fremgår af programmet, kan i blot 

opfordre jeres børn om at henvende sig til Morten. Jeg håber at se 

så mange som muligt i musik i oktober! 

 

 

 

 



E-sport tur til Hedehusene 
Tirsdag d. 29.10 tager vi til Hedehusene og spiller en mini CSGO 
competitive turnering mod Fløngklubben Engvadgaard. Vi håber på at 
kunne samle tre hold der tager afsted. Hvert hold består af fem spillere. Er 
du en del af et, i forvejen eksisterende hold der gerne vil spille, eller 
ønsker du at blive en del af et hold, henvend dig da gerne til Morten. Vi 
har udover spillerne plads, til flere der gerne vil med for at få en hyggelig 
dag i andre omgivelser. Vi håber på at få så mange med som muligt! 
Vi tager bussen fra Storagergaard omkring kl. 14:20 og vi er hjemme 
igen senest 19:00. Storagergaard skal nok sørge for aftensmad. Turen er 
gratis for både spillere og de resterende der tager med. Tilmelding skal 
ske i cafeen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Svømmetur til Vestbadet 
 

Torsdag d. 31. oktober 

køre vi til Vestbadet, 

hvor vi skal lege, teste 

vandrutsjebanen, 

springe fra vipper og 

meget mere. Turen er 

for alle.  

Afgang fra Storagergård kl. 14:30 – Vi er tilbage kl. 17:00 

Pris 20 kr. Som betales ved tilmeldingen. Min. 12 tilmeldte tirsdag 

d. 30. oktober  

Turneringer 
 

I denne måned vil der være nogle dag til dag turneringer. Det kan være alt 

fra en mod en i f.eks. mål til mål, Just Dance til, hold sammenspil i 

Counter Strike, hockey eller lignende. Vi tager meget gerne i mod jeres 

ideer, det er jo trods alt, jer der skal være med   Der kommer til at være 

præmier til 1. pladsen, og hvis der er nok med, vil 2. og 3. pladsen også 

blive belønnet.  

Dagens turnering vil stå oppe på tavlen i cafén. 

 

 

                                                          

 

 

 
 

 

 

  



Ta’ med i Biffen og se  
Mugge og Vejfesten 

Mandag d. 7. okt.  
 

Måske har du læst bogen, måske vil du gerne med vennerne i biffen, 

måske trænger du til at slappe af eller også vil du bare gerne med på tur. 

Nu har du muligheden for at komme i biffen og se den nye animationsfilm 

om Mugge og Vejfesten.  

 

Afgang mandag d. 7. okt. kl. 16:00 i vores bus. Vi er tilbage ca. kl. 18:15.  

 

Pris for at deltage 30 kr. som betales med AK-kort 

  Vi skal se den i Albertslund bio.  Max 30 pladser.  

 

Lidt om filmen: 

MUGGE & VEJFESTEN er en komedie om 

Mugge, verdens lykkeligste dreng. Han bor 

sammen med sine forældre på en idyllisk og 

helt almindelig dansk villavej befolket med 

skæve typer som opfinderen Henrik Skovlykke, 

femlingerne Allan, Allan, Allan, Allan og 

Allan, kattedamerne Tove og Karen, et par 

nonner, der altid går rundt på stylter og ikke 

mindst Weirdoen fra Nakskov. Mugges lykke 

slutter brat, da den glade knægt opdager, at 

hans mor er blevet forelsket i den 

uimodståelige crossfit-træner Pierre og nu 

forlader Mugge og hans far. Det kan Mugge 

overhovedet ikke acceptere. Han beslutter sig 

for at gøre alt hvad han kan, for at bringe sine forældre 

sammen igen - og det skal foregå ved den store årlige 

vejfest. Så sker det, der bare ikke må ske: vejfesten 

aflyses. Alt håb synes ude, men Mugge kan ikke 

holdes nede, og sammen med sin veninde Sofia lægger 

han en plan... 



 

Tirsdag den 8. oktober 2019 skal vi ud og køre Gokart. 

og efterfølgende skal vi spise et eller andet sted, efter jeres ønske, 

selvfølgelig inden for en rimelig prisklasse. 

Vi tager afsted fra Storagergård kl.14.30 og er hjemme senest 

kl.19.00, vi cykler til og fra. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 

5. oktober kl. 16.00.  For at turen skal blive til noget skal der være 

minimum 11 tilmeldte og max 20. Prisen for hele herligheden vil 

være 135 kr.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS * OBS * OBS * OBS 
 

Vi oplever desværre i øjeblikket, at rigtig mange af Jeres børn ikke har deres AK kort 

med i klubben og derved bruger vi meget tid på, at fremsøge dem manuelt. Den tid vi 

bruger på dette går fra den reelle børnetid. Så vil I ikke nok hjælpe Jeres børn med at 

huske kortet, så vi kan bruge vores tid på det der virkelig gælder, DIT BARN    
 

  

 



Lektie Café på Storagergård 
 

Nu har du muligheden for at komme og få hjælpe til dine lektier, mens du er på 

Storagergård. Vi er ikke lærer, men måske vi kan hjælpe dig alligevel. Flere af os kan 

faktisk godt hjælpe med både engelsk, matematik, Historie, geografi, danske eller et 

af de andre fag. Se på midtersiden hvornår der er 

lektiecafe, og har du brug for det andre dage, så 

hiv fat i Jonas, Malene eller Rasmus – så vil vi 

gerne hjælpe.  

Lektiecafeen er fra ca. kl. 1530 og er i caféen – 

da vi så er sikre på at de fleste af dem som spiser 

er færdige.  
 

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

-- 

     Glasværksted 
 
På Storagergård har vi muligheden for at lave de flotteste ting i glas. Så nu har du 
muligheden for at begynde at tænke på julegaver til mor og far, eller en anden i 
familien. Rasmus vil være i glasværkstedet d. 9. -  23. – 28. og 29. oktober. Kom 
ned og lave en fugl, nisse, juletræ, flag eller noget helt 
andet, måske har du selv noget du vil lave.  
Ps. Glasting tager tid at lave(da de skal 24 timer i 
ovnen), men de bliver også flotte. Der vil være åbent 
fra kl. 14:30 til ca. kl. 16:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tur til Retrospille arkaden 
 

i Fabriksparken torsdag d. 24. okt.  

 

Vi husker alle dengang, da vi stod i spillearkaderne og proppede den ene 10’er i efter 

den anden – Når nej, men det kan jeres forældre og bedste forældre. Det var de gode 

gamle tider, som nu du er så heldig at kunne opleve torsdag 

d. 24. oktober. Når vi tager over i den gamle spillearkade i 

Fabriksparken. Der er 81 flippermaskiner og 16 køre/arkade 

maskiner som der frit kan spilles på. Vi lover at det bliver 

en rigtig sjov time, hvor der kan konkurreres i div. Spil 

mod jeres bedste ven eller venner. Så kan I lide at spille på 

vores arkademaskine i billardrummet, så vil I elske denne 

tur.  

Pris for at deltage kun 25 kr. som betales med AK-kortet ved tilmelding.  

 

Da det kun ligger 5 min. fra Storagergård, cykler vi derover.   

Afgang på cykel kl. 15:30 – Vi er tilbage igen ca. kl. 

17:15 

Max 20 pladser.  

  

 

 

Endnu et jubilæum!!!! 

Torsdag d. 3. oktober har Kenn 25 års jubilæum. Kenn har gennem 2 

omgange arbejdet på STG, og det er nu blevet til sammenlagt 25 år, 

hvilket vi er glade for – Kig forbi, der bages boller denne dag. 



Fødselsdag og generalforsamling til  

Forældrebestyrelse på Storagergård 
 

Onsdag d. 23. oktober er der Generalforsamling på 

Storagergård. Her vil I kunne komme og høre lidt om hvad der 

har rørt på sig i løbet af det sidste år, stille spørgsmål, byde ind 

med gode idéer m.m. Så har det din interesse at høre lidt om 

stedet hvor dit barn tilbringer rigtig mange timer, så kom over 

og lyt – Du behøver ikke at have et ønske om at komme i 

bestyrelsen for at deltage. 

 

Da storagergård har fødselsdag denne dag og fylder 48 år, vil 

vi gerne byde på kage kl. 17 til de fremmødte, inden vi starter. 

Generalforsamlingen er onsdag den 23. oktober 2019 kl. 17.15 i salen i klubben. 

Dagsorden på generalforsamlingen:  

 

1. Velkommen v/Rasmus 

2. Årsberetning v/ bestyrelsen  

3. Valg til bestyrelsen – 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter  

4. Evt.  

 

Efter generalforsamling mødes den nye bestyrelse til konstituering  

Storagergård sørger for kaffe, te og saft/vand – og du har naturligvis mulighed for at 

tage børnene med, vi viser film eller ser efter dem i klubben under 

generalforsamlingen.  

Venlig hilsen 

Bestyrelse og Personale på Storagergård. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Afleveres/mailes til storagergaard@albertslund.dk  eller afleveres på kontoret/stuen 

 

 

Vi kommer: _____pers. Forældre til: ..................................................................  

mailto:storagergaard@albertslund.dk

