PROGRAM FOR SÆSONEN 2020/2021

Køge Borger- og
Haandværkerforening
Stiftet 24. januar 1847

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

BESTYRELSE & KONTAKTPERSONER

Bestyrelse og udvalg m.m. pr. marts 2020

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

Stats.aut. 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
Stats.aut. revisor Søren Windahl
Kioskejer Max Jensen
Direktør Per Brøndum Andersen
El instl. Michael Jensen

Kære Medlemmer

MEDLEMS INFORMATION

Velkommen til sæsonen 2020/21

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. Et arrangement i dette års program udgår, medens at et
andet genopstår. 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.

Udvalget laver arrangementer for medlemmerne.
Vi ser frem til din deltagelse.

SOMMERTUR MED LEDSAGER

Tirsdag den 14. juli 2020 klokken 09.30, P pladsen ved hotel Comwell
Vi skal på sommertur i København med bådfart og bese alt det nye
byggeri der er skudt op i vores hovedstad, og efterfølgende, klokken
13.30, spiser vi frokost på KDY (Kongelig Dansk Yachtklub) i Hellerup
Marina. Klokken 16.00 kører busserne igen mod Køge.
Sommerturen har været savnet af flere af vores medlemmer, så nu
prøver vi igen om der kan skabes interesse for arrangementet.

Menu:
Krogmodnet kalvefilet.
Hvide asparges
Ramsløg
Krebsesause
Friskbagt hjemmelavet brød
Udvalg af oste med kompot og knækbrød
Kaffe med blå overraskelse
Hertil bydes der på 3 glas øl, vand eller vin

Festudvalget ser frem til, at vi kan fylde 3 busser.

Pris pr. person kr. 350,00
Max antal deltagere 150
Køb billetten på https://kbhf.nemtilmeld.dk eller på vores kontor Vestergade 38, søndag
den 5. juli 2020 kl. 10.00 til 10.30

FISKEAFTEN KUN FOR MEDLEMMER

Tirsdag den Tirsdag den 25. august 2020, kl. 18.30
Restaurant Arken Køge Lystbådehavn

Husk kun for medlemmer
Igen i år bydes medlemmerne
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.

Alternativ menu er
lækker Steak,
der skal bestilles særskilt.

Pris pr. person kr. 350,00
Max antal deltagere 120
Køb billetten på https://kbhf.nemtilmeld.dk
eller på vores kontor Vestergade 38,
Søndag den 9. august 2020 kl. 10.00 til 10.30

FOREDRAGSAFTEN MED LEDSAGER

Tirsdag den 6. oktober 2020, klokken 18.00
Hotel Comwell Køge Strand

Susse Wold
Foreningen vil gerne byde velkommen til medlemmer med ledsager
til en aften på hotel Comwell Køge Strand, hvor vi skal indtage en
god middag, og efterfølgende vil Susse Wold underholde deltagerne
med lidt anekdoter fra sit liv og arbejde.

Menu:

Velkomstdrink klokken 18.00. Derefter byder vi på
langtidsstegt kalvespidsbryst, efterfulgt af to lækre
desserter og kaffe.

Pris pr. person kr. 350
Max antal deltagere 200
Køb billetten på https://kbhf.nemtilmeld.dk eller på vores kontor Vestergade 38,
søndag den 27.september 2020 kl. 10.00 til 10.30

Tirsdag den 8. december 2020 klokken13.00

JULEFROKOST MED LEDSAGER

Restaurant Theilgård, Theilgårds Torv 9, 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.
Julestemningen synger vi ind med et par dejlige julemelodier

Menu:
Karrysild med æble og peberrod, Fiskefilet, Gravad islands
laks, Vallø æg og håndpillede rejer, Æbleflæsk på braiseret
svinebryst, Klassiske tarteletter, Hønsesalat, Andebryst med
flamberede æbler og svesker, Ostebrædt, Risalamande med
hjemmelavet kirsebærsovs og Mazarinkage tilsmagt med
appelsin og nougat. På bordet serveres en snaps og en stor øl.
Efter frokosten serveres kaffe med sødt.
3 drinksbilletter udleveres ekstra ved indgangen.

Pris pr. person kr. 350
Max antal deltagere 200
Køb billetten på https://kbhf.nemtilmeld.dk eller på vores kontor Vestergade 38,
søndag den 29. november 2020 kl. 10.00 til 10.30

Tirsdag den 23. april 2021, klokken 19.00

GENERALFORSAMLING

Teaterbygningen i Køge
Medlemmer, der ønsker at deltage i vores generalforsamling
og spisning denne aften, skal huske, at tilmelding skal
foretages 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.

