
 

                                                                                                                      Ringsted den 18. 
februar 2020.

                             Ringsted Museumsforening afholder Generalforsamling

                                       Torsdag den 19. marts 2020 kl. 17.30 i
                                     
                                            Ringsted Kulturhus Søgade 3.

           Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab, budget og kontingent v. kasser Bent Mejer-Larsen.
4. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.
      Forslag fra bestyrelsen: Ændring af kontingent, forslag fremlægges.
5. Valg til bestyrelsen.

Bent Mejer-Larsen og Lene Søgård Pedersen er på valg.
Begge er villige til genvalg.

6. Valg af suppleant og revisor.
Suppleant Grete Gellert og revisor Tonni Smidt er på valg.

7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært med SMØRREBRØD og div. drikkevarer samt kaffe 
og småkager.

Efter spisningen er der foredrag om:    Flammen og Citronens flyvere.

Hør historien om nedskydningen af et Lancaster bombefly fra Royal Air Force ved Allindemagle i 
1944. Poul og Jan Christensen fortæller om den tyske nedskydning af flyet, som Poul selv 
oplevede for næsten 76 år siden. Flyvernes utrolige flugt mod friheden i Sverige er 
omdrejningspunktet for foredraget.
Seks flyvere måtte efter ildkamp med en tysk natjager springe ud med faldskærm over 
Allindemagle. Et besætningsmedlem dræbes i luftkampen og slynges ud af flyet og havner på en 
mark nær Gyrstinge sø. Flyverne vidste efter landingen med faldskærm, at kun hvis de nåede til 
Sverige, var de i sikkerhed. Men hvem kunne hjælpe dem på deres flugt?  Og havde de det 
nødvendige held?    Kom og hør dette spændende foredrag.

Ønsker du at deltage i spisning og foredrag er tilmelding nødvendig senest den 12. marts til:

Formand  Hans Kristian Stadelund   30570815       hkstadelund@hotmail.com

Med venlig hilsen

På Bestyrelsens vegne
Hans Kristian Stadelund 



Scenarier Kontingentændring

Scenarie 1  -   Som nuværende Antal A’  kr. Ialt kr.

Betalende medlemmer 270 150,00 40.500,00
Virksomheder/Institutioner 6 1.000,00 6.000,00

Grand Total 276 46.500,00

Scenarie  5

Medlemskaber estimeret bestående af 2 personer 130 200,00 26.000,00
Medlemskaber bestående af 1 person 140 150,00 21.000,00

Virksomheder/Institutioner 6 1.000,00 6.000,00

Grand Total 276 53.000,00
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