Vejle Håndværker- og Borgerforening ● Postboks 325 ● 7100 Vejle

Vejle, den 17. marts 2017

Pressemeddelelse
Uddeling af legater og generalforsamling i Vejle Håndværker- og Borgerforening.
På generalforsamlingen var der både genvalg og nyvalg til alle tillidshverv, og 5 unge
mennesker delte legater på ikke mindre end 40.000 kroner til støtte for deres videre
uddannelser.
Vejle Håndværker- og Borgerforening havde den 16. marts 2017 på Restaurant Vindinggaard i
Vejle en velbesøgt generalforsamling, der traditionen tro indledtes med uddeling af legater til støtte
for unge menneskers videre uddannelse.
Legaterne blev overrakt af formanden for legatudvalget, ejendomsmægler Egan Olesen.
Navnene på legatmodtagerne er anført nederst på denne side. Foto medfølger som vedhæftet fil.
På den efterfølgende generalforsamling blev bestyrelsens beretning aflagt af næstformand,
ejendomsmægler Egan Olesen i fravær af formanden, el-installatør Carsten Jørgensen.
Den trykte beretning vedlægges.
Det årlige medlemskontingent er så beskedent som 350 kroner for både private og virksomheder.
Årsregnskabet for 2016 udviser et overskud på ca. 1.300 kroner og en formue i foreningen på ca.
192.000 kroner. Fondskapitalen, hvorfra der af afkastet uddeles legater til sociale formål, udgør ca.
540.000 kroner, og legatfonden til støtte for unge under uddannelse har en formue på ca. 50.000
kroner, der primært er skabt af midler fra Varelotteriet.
Til bestyrelsen genvalgtes el-installatør Carsten Jørgensen og direktør Tommas Faldt.
Som suppleant til bestyrelsen valgtes cykelhandler Søren Buhl Jensen, som revisorer valgtes
sekretær Helle Agger Nøddelund og salgsingeniør Frank Pærhøj Jensen, og som revisorsuppleant
valgtes Per Nyvang Mariusssen.
Bestyrelsen består nu af følgende, der efterfølgende har konstitueret sig således:
El-installatør Carsten Jørgensen, formand
Ejendomsmægler Egan Olesen, næstformand
Biblioteksassistent Kim Erik Kragelund, kasserer
VVS-installatør Mogens Nøddelund, sekretær
Øvrige
Fabrikant Christian Panbo
Direktør Tommas Faldt og
Bogholder Karin Ernst Jørgensen.
Til legatuddelingen og den efterfølgende generalforsamling var der fremmødt 26 personer.
Eventuelle spørgsmål til denne pressemeddelelse bedes rettet til Egan Olesen,
telefon 20 71 98 59 eller mail egan@olesen-erhverv.dk.
Foto af legatmodtagere m.fl. medfølger som vedhæftet fil.
Navne til fotoet er fra venstre mod højre følgende:
Per Nyvang Mariussen i fravær af Martin, Stefan Buhl Jensen, Søren Broni, Frederik Agger
Nøddelund i fravær af Henriette, Kristian Agger Nøddelund og legatudvalget formand, Egan
Olesen.

