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Odsherreds Trafikmuseum, Pakhuset, Hørve station
Den 15. marts 2019
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i støtteforeningen for Odsherreds Trafikmuseum
Onsdag den 10. april 2019 kl. 19.20 på Trafikmuseet i Hørve
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være Ole-Chr. M. Plum i

hænde senest onsdag den 3. april 2019. (ole@lindplum.dk)

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Ole-Chr. M. Plum, Ralph Dyssov og
Torkild Jensen.
6. Valg af suppleanter. På valg er Per Andersen og Eske Christensen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant. På valg er Tage Nielsen og Jens Bemberg.
Valg af revisorsuppleant: På valg er Eske Christensen.
8. Kontingent
9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen har vi som sædvanligt et arrangement.
I år vil Jørgen Lindevall fra Danmarks
Jernbanemuseum i Odense fortælle og vise
billeder fra bygningen af en køreklar kopi i
1:1 af Danmarks første damplokomotiv
Odin. Jørgen har været projektleder på
arbejdet, der blev begyndt i 2003-04 med at
få rekonstrueret tegning af Odin ud fra
tilsvarende engelske lokomotiv. Derefter
begyndte selve byggeprocessen i de gamle
remiser i Roskilde i 2005. Meget arbejdet er
udført af museets frivillige, og resten er
produceret hos danske og udenlandske
firmaer på basis af museets tegninger.
I 2018 blev Odin færdigbygget, og den 15. september blev lokomotivet præsenteret for
offentligheden i Odense.
Den 10. april kan du få et indblik i processen med at lave et køreklart damplokomotiv anno 1847.
Vel mødt til en spændende aften på Trafikmuseet.
Pbv
Ole-Chr. M. Plum

Se også bagsiden!

Odsherreds Trafikmuseum, Pakhuset, Hørve station

Vedr. kontingentbetaling:
For at spare det gebyr som det koster at betale kontingent gennem Post Nord samt nye
indkøb af indbetalingskort har kassereren og undertegnede besluttet at følgende
fremgangsmåde benyttes:
Kontingent betales/overføres på følgende betalingskode:
Korttype +73< + 83345586
Eller beløbet kan indbetales gennem vores bank:
Dragsholm Sparekasse Reg nr: 0537 - kontonummer 183105
Medlemsnummer bedes anført ved bankoverførsel
Kontingent for 2019:
Erhvervsdrivende: kr. 150,00
Ikke erhvervsdrivende: Kr. 70,00
Torkild Jensen, kasserer

