PROGRAM FOR SÆSONEN 2019/2020

Køge Borger- og
Haandværkerforening
Stiftet 24. januar 1847

Kontaktpersoner:
Formand: Niels Frigast Rasmussen, tlf. 20246350
Formand for festudvalget: Max Jensen, tlf. 22501847
Kontor: Vestergade 38
www.køgebhf.dk – Email: koegebhf@gmail.com

BESTYRELSE & KONTAKTPERSONER

Bestyrelse og udvalg m.m. pr. marts 2019

FORMAND

UDVALG FOR UDDANNELSENSFONDEN

Murermester Niels Frigast Rasmussen

Møbelhandler Ebbe Chr. Johansen

BESTYRELSEN

Direktør Per Brøndum Andersen

Murermester Niels Frigast Rasmussen

VVS instl. Thomas Thyge

El instl. Michael Jensen

FESTUDVALGET

Møbelhandler Ebbe Chr. Johansen

Kioskejer Max Jensen

Statsaut. revisor Søren Windahl

Direktør Per Brøndum Andersen

Direktør Per Brøndum Andersen

El instl. Michael Jensen

Kioskejer Max Jensen

Kasserer

Bankdirektør Flemming Christensen

Bankdirektør Flemming Christensen

SUPPLEANTER

Ekstern revisor

VVS instl. Thomas Thyge

Statsaut. revisor Torben Schledermann, Addere

UDVALG FOR EJENDOMME
Statsaut. revisor Søren Windahl
Kioskejer Max Jensen
Direktør Per Brøndum Andersen
El instl. Michael Jensen

Kære Medlemmer

MEDLEMS INFORMATION

Velkommen til sæsonen 2019/20
Gennem de senere år har vi i foreningen konstateret, at der er færre
og færre medlemmer, der deltager i vores arrangementer. Som følge
heraf vurderer festudvalget løbende arrangementerne og bestræber
os på at ramme de arrangementer, der måtte have medlemmernes
interesse. Derfor præsenterer vi i dette års program en nyhed for
medlemsaftenen, medens et arrangement helt udgår. Ligeledes
besøger vi andre restaurationer i år, så vær venligst opmærksom
herpå. Husk også, at man allerede nu kan gå ind på
https://kbhf.nemtilmeld.dk/ og reservere sin deltagelse i alle årets
arrangementer.
Eventuelle ændringer i programmet vil kunne forekomme.
Tilmelding og betaling via internettet
Det er nu muligt at købe billetter til foreningens arrangementer over
internettet via portalen Nem Tilmeld, https://kbhf.nemtilmeld.dk. Brug
evt. link fra hjemmesiden www.køgebhf.dk om tilmelding elektronisk.
På Nem Tilmeld følger du blot beskrivelsen, som fremkommer på
skærmen. Netsalg lukkes dagen før billetsalg starter i Vestergade.
Husk at der kun er åbent for billetsalg i Vestergade på den
annoncerede dato mellem 10.00 og 10.30.
Nødråb
Kære medlemmer. For at skabe oplevelser for medlemmerne,
forsøger festudvalget altid at tilrettelægge noget som udvalget mener,
det er interessant at deltage i, men vi kommer sommetider til kort.
Derfor vil udvalget meget gerne have tilbagemeldinger om
medlemmernes ønsker, hvad kunne I tænke jer, at vi skal forsøge os
med??? Skal vi indføre noget, vi har gjort tidligere, eller ideer til nye
tiltag. Medlemmer af foreningen må meget gerne give udtryk for
eventuelle ønsker. Send en mail til festudvalget eller prik os på
skulderen og sig din mening.
Så hvis ideen brænder i dit baghoved så bare ud med den til
festudvalget.
Husk udvalget laver arrangementer for medlemmerne.

Fredag den 16. august 2019, klokken 18.00 – 23.00

GRILLAFTEN MED LEDSAGER

KØGE GOLFKLUB, Gl. Hastrupvej 12
Vi skal igen i år være i restauranten hos Køge Golfklub. Som sædvanligt er der
fællessang og selvfølgelig også lodtrækning blandt deltagerne om lodsedler til
varelotteriet og gavekort til restauranten.

Menu:
Revelsben
Pølser
Oksefilet
Glaseret skinke
Hertil serveres
coleslaw,
brød og flødekartofler
Til kaffen er der igen det store
mageløse tapas kagebord, som vi blev
præsenteret for sidste år.
Drinkskuponer udleveres ved
indgangen.

Hyggemusikken under maden vil igen i år blive leveret af Johnlight, der også efter
maden vil spille op til en dans. Mon ikke Jeanette også er med igen.

Arrangementet er for medlemmer med ledsager.

Pris pr. person kr. 300
Max antal deltagere 120
Køb billetten på https://kbhf.nemtilmeld.dk eller på vores kontor Vestergade 38,
søndag den 28. juli 2019 kl. 10.00 til 10.30

FISKEAFTEN KUN FOR MEDLEMMER

Tirsdag den 24. september 2019, klokken 18.30
Restaurant Arken Køge Lystbådehavn

Husk kun for medlemmer
I stedet for åleaften, vil vi i år
byde på restaurant Arkens
helt store fiskebuffet,
der simpelthen indeholder alt,
hvad der lever under
vandoverfladen (næsten).
Der udleveres 5 drinks kuponer
ved indgangen. Disse kan
anvendes til øl, vand, vin og
Irsk kaffe.

Vi afholder også
gættekonkurrence om en and til
hver ved det dygtigste bord.
Ved lige mange rigtige svar er
der lodtrækning.
Bankospillet udgår, og i stedet
vil vi byde velkommen til en
foredragsholder, der kommer
med et kortere indlæg.

Alternativ menu er
lækker Steak,
der skal bestilles særskilt.

Pris pr. person kr. 350
Max antal deltagere 120
Køb billetten på https://kbhf.nemtilmeld.dk
eller på vores kontor Vestergade 38,
søndag den 15. september 2019 kl. 10.00 til 10.30

FOREDRAGSAFTEN MED LEDSAGER

Tirsdag den 22. oktober 2019, klokken 18.00
Hotel Comwell Køge Strand

Per Pallesen
Foreningen vil gerne byde velkommen til
sidste års nyskabelse. Medlemmer med
ledsager indbydes til en aften på
Comwell Køge Strand, hvor vi skal
indtage en god middag, og efterfølgende
vil Per Pallesen underholde deltagerne
med lidt anekdoter fra sit liv og arbejde.

Menu:
Velkomstdrink klokken 18.00. Derefter byder vi på flæskesteg stegt
som vildt med waldorfsalat, og til dessert byder vi på klassisk
æbletærte og/eller hasselnøddekage med hvid chokolademousse.

Glæd jer til en virkelig spændende aften

Pris pr. person kr. 350
Max antal deltagere 200
Køb billetten på https://kbhf.nemtilmeld.dk eller på vores kontor Vestergade 38,
søndag den 13. oktober 2019 kl. 10.00 til 10.30

JULEFROKOST MED LEDSAGER

Tirsdag den 3. december 2019, klokken13.00
Hotel NIELS JUEL Toldbodvej 20, Køge
Der indbydes til julefrokost
for foreningens
medlemmer med
ledsager. Arrangementet
er som det plejer at være.
Vi byder på en overdådig
julebuffet, der forhåbentlig
smager alle ganer. Efter
frokosten vil der være
bankospil og lodtrækning
om varelotterisedler.
Julestemningen synger vi
ind med et par dejlige
julemelodier
Menu:
Tre slags sild, krabbesalat, stegte sild, fiskefilet med
hjemmerørt remoulade, gravad laks med rævesauce, æg og
rejer, rejetårn med pil selv rejer, kalvesylte med
peberrodscreme og tyttebær, andebryst i appelsinsirup og
rødkål, hønsesalat med bacon, julemedister med
grønlangkål, glaseret skinke, tarteletter med skaldyr og
asparges, flæskesteg med hjemmelavet rødkål,
marcipanroulade med chokolade og nødder, dansk brie med
druer og frugtsalat, ris a la`mande med kirsebærsauce.
Kaffe og te på buffeten.
Drinksbilletter udleveres ved indgangen.

Pris pr. person kr. 300
Max antal deltagere 120
Køb billetten på https://kbhf.nemtilmeld.dk eller på vores kontor Vestergade 38,
søndag den 24. november 2019 kl. 10.00 til 10.30

Tirsdag den 21. april 2020, klokken 19.00

GENERALFORSAMLING

Teaterbygningen i Køge
Medlemmer, der ønsker at deltage i vores generalforsamling
og spisning denne aften, skal huske, at tilmelding skal ske
på https://kbhf.nemtilmeld.dk eller på mail til
liljevej3@gmail.com eller på telefon 22501847 til Max.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til bespisning.

VARELOTTERIET
Husk når du køber
lodder i lotteriet, så
støtter du også
lokale initativer.

Menu
Under generalforsamlingen serveres øl og vand. Efter
generalforsamlingen serveres smørrebrød og et stykke med
stærk ost. Alle medlemmer kan deltage, men bespisning kan
kun finde sted, hvis der er foretaget tilmelding.

