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P R E S S E M E D D E L E L S E                                            14. oktober 2021 

 

Grundet coronaen har Bangs Have Selskabet af 1911 ApS som så mange andre 

selskaber og foreninger  ligget aktivitetsmæssigt underdrejet gennem de seneste 

1½ år. Det skal der nu rådes bod på. 

 

Bangs Have Selsabet blev stiftet den 11. juli 1911 af en kreds af borgere, der 

ønskede at etablere en Pavillon i Bangs Have skoven. 

Det er i år således muligt og med rette at fejre 110 års-dagen for selskabets 

stiftelse, og tilmed har vi den store glæde, at pavillonen fortsat består og er i 

fortrinlig drift takket være såvel Mogens Nilsson som en række dygtige bestyrere 

og forpagtere. Senest har Max Christensen sørget for kulinariske lækkerier gennem 

mere end et årti, han er nu gået på pension og overladt grydeske og taktstok til 

næste led i kæden, Jesper Kaad. 

 

Selskabet har gennem hele sin eksistens haft tradition for at invitere anpartsha-

verne til en Efterårsfest den første tirsdag i november, i år bliver det tirsdag den 2. 

november. 

Da vi måtte aflyse alle ”festligheder” i 2020 har bestyrelsen besluttet, at årets 

sammenkomst den 2. november skal være ”for fulde sejl”, hvor vi både skal fejre 

110-året, fornøje os med den nye Chef de la Cuisine, Jesper Kaad, kulinariske 

lækkerier samt ”lægge øre til festens lystige indslag”. Sidstnævnte kan bestyrelsen 

per tradition ikke afsløre i detaljer, men det bliver en musisk delikatesse. I kan 

glæde jer. 😊 😊  

 

Invitationen til den 2. november en udsendt til anpartshaverne, ligger også på 

hjemmesiden www.bhs1911aps.dk – tilmelding senest torsdag den 28. oktober. 

Invitation vedhæftet. 

Bestyrelsen forventer at rigtig mange deltager, så vi kan få genoptaget den gode 

og underholdende tradition efter 2 års ”selskabsmæssig tørke”.    

 

Generalforsamling 2021 blev gennemført ultimo juni måned, udsat grundet 

coronaen, idet vi traditionelt afholder generalforsamling den 3. tirsdag i april. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med en ny formand, idet 

den hidtidige formand, revisor Jan Buch, ønskede at stoppe grundet arbejdspres i 

firmaet. 

Som ny formand for bestyrelsen valgtes Jørn Arne Nielsen, fhv. administrerende 

direktør, de seneste år bestyrelsens næstformand. Øvrige poster som hidtil, kan ses 

på hjemmesiden.  

 

Yderligere info kontakt: 

Sekretæren, Benny Andersen, 2023 1431 

Formanden, Jørn Arne Nielsen, 4254 6560    
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