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BANGS HAVE SELSKABET AF 1911 APS 
BERETNING FOR 2013 

GENERALFORSAMLINGEN 29. APRIL 2014. 
 

Velkommen til selskabets generalforsamling nr. 103. 

 

Sidste års generalforsamling blev afviklet med deltagelse af 48 anpartshavere.  

Selskabet har 518 anparter, og der er trykt og sendt 250 indbydelser med post,  

resten er sendt via e-mail. Nogle anpartshavere har flere anparter, så der udsendt 

indbydelser til ca. 410, heraf 7 udenfor landets grænser – 3 med post til til 

Frankrig, Grækenland og USA og 4 via e-mail til Schweiz og Thailand. 

  

Selvom det kun er en meget lille del af anpartshaverne der deltager i 

generalforsamlingen, er der altid en god stemmning, således var det også sidste 

år. 

 

Ved valgene blev Ib Frederiksen og Carsten Johannessen genvalgt for en 3 årig 

periode. 

 

Flemming Boye ønskede efter 21 i bestyrelsen ikke genvalg. 

 

Bestyrelsen foreslog bankdirektør Ole Vandrup, Bandholm som nyt medlem, 

hvilket skete uden modkandidat. 

 

Vi ønsker Ole velkommen i bestyrelsen. 

 

Samtidig vil jeg gerne sige Flemming Boye tak for et godt og meget udbytterigt 

samarbejde i bestyrelsen. Flemming har bidraget positivt til bestyrelsens arbejde, 

og har med sit altid gode humør, sat sit præg på møderne på den gode måde. 

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstituerede sig således, 

 

 Jan Buch som næstformand 

 Ib Frederiksen som direktør og kasserer 

 Ole Clausen som sekretær, 

 Carsten Johannesen som bestyrelsesmedlem, 

 Jørn Arne Nielsen som bestyrelsesmedlem 

 Ole Vandrup som bestyrelsesmedlem og 

 jeg selv som formand 

 

 Formand: Benny Andersen, Sdr. Boulevard 24, 4930 Maribo  

���� +45 54 78 14 31 - mobil���� +45 20 23 14 31 Mail: benny.andersen@waoomail.dk   
 Sekretær: Ole Clausen, Nørregade 15, 4930 Maribo  
���� 54 78 32 32. - Mail: karinole@waoopost.dk    
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Der har i det forløbne år været holdt 4 bestyrelsesmøder, hvor focus dels har 

været på selskabets almindelige drift og heraf afledte sager, som har været drøftet 

indgående og sagligt, sådan som det altid sker. 

 

Et af de tilbagenvendende emner var – hvad skulle vi finde på at lave ved 

efterårsmødet den 1. tirsdag i november, hvilket ikke altid er lige let, og kræver 

som regel en del hjerneaktivitet. 

 

Det lyse øjeblik kommer ofte, når vi er lige ved at opgive, endnu engang at komme 

på det geniale påhit, hvilket også skete denne gang. 

 

Det endte i 2013 med en indbydelse under overskriften…HVOR KOMMER DU 

FRA?… 

 

En overskrift der jo kan lede tankerne på, hvor man er født og opvokset, hvilket 

sikkert også er sket for mange af de 58 deltagere denne aften. 

 

Det viste sig så også at være en aften, hvor man ved hjælp af pap, papir, lim og 

udklip fra ugeblade, skulle give illustrationer, der opfyldte aftenens emnevalg. 

 

Aftenens deltagere viste stor aktivitet og krativitet, der som sædvanligt endte med 

udråbelse af et vindende bord, der fik en velfortjent præmier, der skulle fortæres 

på stedet. 

 

 
H. T. Nielsen, Søren Billeskov og  

Sven Jean Larsen 

 
Gunvor Larsen, Ole Brorson,  

Marian Christensen og Randi Heiberg 

 

 
Her ses stor aktivitet 

Selskabets økonomi har direktøren overblik over, hvilket han senere vil 

delagtiggøre anpartshaverne i. 

 

Der er dog ingen tvivl om, at den lave rente måske er godt for vores private 

økonomi, men ikke for selskabets.  

 

En del anparters tilhørsforhold er i dag bestyrelsen ukendt, også selvom vi til 

stadighed arbejder for at holde selskabets adresseliste opdateret.  
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Det kan skyldes naturlige ændringer i forbindelse med flytninger, eller at arvinger 

ved dødsfald ikke er opmærksomme på, at der her er et anliggende, som de også 

skal tage sig af, og tage stilling til, således at ejer- og adresseændringen bliver 

meddelt sekretæren i tide, så alle retmæssige anpartshavere kan modtage 

selskabets indkaldelser og meddelelser.  

 

Det vil derfor være af betydning, hvis I anpartshavere, vil være opmærksomme på 

sådanne forhold, så anparternes fremtid og rette ejermand/-kvinde oplyses til 

selskabets sekretær, formand eller øvrige bestyrelsenmedlemmer, hvilket både 

kan ske via telefon og mailadresser, som fremgår af bl. a. indkaldelsen til i dag. 

 

Sidst udsendte indbydelse indeholder også en opfordring til, at man sender sin e-

mailadresse til selskabet, og husker at give melding om evt. senere ændringer 

heraf. Der vides ikke p. t. om det kan lade sig gøre at holde styr på så mange e-

mailadresser, der jo også skiftes ind imellem, men vi vil gøre forsøget, og udsende 

selskabets meddelelser, til dem der melder sig. 

I år er det blevet til, at godt 100 indbydelser er udsendt via e-mail, hvilket jo er af 

stor økonomisk betydning, både med hensyn til tryk- og portoudgifter, men også 

med hensyn medgået håndteringstid. 

 

For dem der endnu ikke har gjort det - gå nu hjem og få sendt den mail med de 

ønskede oplysninger. 

 

Det kan jo nu ske til selskabets egne mailadresse – bhs1911aps@gmail.com - 

eller ved brug af kontaktformularen på hjemmesiden. 

 

Selv om det egentlig først omhandler året 2014, er det alligevel glædeligt at kunne 

omtale, at selskabet nu har fået sin egen hjemmeside – www.bhs1911aps.dk -  

hvilket skyldes vores nye bestyrelsesmedlem Ole Vandrup, der både havde 

initiativetet, kendskabet og overskuddet til at få denne side op at stå på 

rekordtid, således at anpartshaverne og andre med indternetadgang, nu kan 

holde sig á jour med selskabet og dets aktiviteter, uanset hvor man er – ja, måske 

Kina og Rusland og enkelte andre lande er afskåret, men det må vi/de så leve 

med. 

 

Tak til Ole for det arbejde. 

 

Siden – eller som det hedder i fagsproget – sitet – vil bleve udbygget med 

historiske data og med billeder, herunder fra selskabets møder, idet vi skal og vil 

være opmærksomme på de regler, der er gældende for billeder i det offentlige 

rum, som internettet jo er en del af. 

 

Vi kan dog ikke spørge enhver på et givent billede, om det er i orden at lægge det 

på sitet, men vil naturligvis fjerne et billede, hvis vi er kommet til at lægge et ud, 

som de på billedet viste ikke ønsker.  
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Bestyrelsen glæder sig over, at husets ejer tømrermester Mogens Nilsson fortsat 

holder skruen vandet for Bangs Have Pavillonen, så flot som det sker, og med 

køkkenchef Max Christensen og restaurationschef Christiane Ruser ved roret for 

aktiviterne i pavillonen, har skabt et godt grundlag for at sikre pavillonen som 

samlingssted, ikke bare for Maribo, men for hele Lolland Falster. 

 

Til hele Bangs Have Pavillonens personale vil bestyrelsen gerne sige tak for et 

positivt, godt og inspirerende samarbejde i året der er gået.  

 

Til mine bestyrelseskolleger er der god grund til at sige tak for et godt 

samarbejde, i året der er gået. Vores møder indeholder altid både en alvorlig 

arbejdsmæssig del – til tider meget alvorlig, og så naturligvis en humørfyldt del - 

så det er en fornøjelse at være med. 

 

Bestyrelsen overgiver hermed beretningen til generalforsamlingens behandling og 

debat. 

 

 

 
Benny Andersen                                        

formand  

 


