Formandens beretning
En gennemgang af året 2018 i Foreningen Grækenlands Venner
1. Arbejdet i bestyrelsen
Bestyrelsen har i 2018 holdt 4 bestyrelsesmøder, d. 01.02.18 på Bakaliko, d.
01.03.18 på rest. Akropolis, d. 22.05.18 på Lille Kreta, d. 09.10.18 på rest. Akropolis.
2. Nyhedsbrevet
Der er sendt 4 nyhedsbreve ud siden generalforsamlingen i 2017 – i marts, maj, juli
og oktober.
Bestyrelsen og suppleanterne bidrager med stof til nyhedsbrevet og der kommer
også indlæg fra medlemmer.
Det er vi glade for, så det må I meget gerne fortsætte med.
3. Hjemmeside
Her er Jørgi den suveræne mester og vi takker ham for alt det arbejde han har
investeret i det, med at etablere den, vedligeholde den, skrive indlæg og aktiviteter
fra andre foreninger.
4. Arrangementer
I 2018 har vi organiseret 5 arrangementer:
foredrag d. 09.02.18 med Poul Joachim Stender om den græsk-ortodoks kirke, om
Grækenlands myter og om olivenoliens betydning for religionen. Foredraget blev
afholdt i de fine nye lokaler på Istedgade 122, st.tv. Efterfølgende spiste vi på Café
Patina, som havde 1 års fødselsdag.
Foredrag d. 13.04.18 med Lene Dragsdal om livet på Lesvos med efterfølgende
konsumering af flere flasker retsina og hvidvin, her på Istedgade.
Sommerturen søndag d.01.07.18 i Jægerspris Slot, Hundested havn hvor vi har spist
dejlige boller og drukket retsina i det pragtfuld sommervejr, efterfulgt af spisning
ved restaurant Kreta, Jyllingevej 56.
Sensommerturen, søndag d. 02.09.18, var en udflugt til gl. Lyngby, herunder Lyngby
Mølle, Lyngby Kirke, forfatteren Gyrithe Lemches barndomshjem med turguide,
efterfulgt af frokost ved nærliggende café.
Til sidst fandt den årlige glöggfest sted d. 25.11.18 på restaurant Akropolis.

5. Årets resultat
Vi vil gerne sige tak til alle foreningens medlemmer. Jeg vil gerne sige tak til
bestyrelsen og suppleanterne for en flot indsats.
Vedr. foreningens økonomi: den ser positiv ud og det vil vores kasserer, Else,
fortælle om, når hun gennemgår regnskabet om lidt.
Det er godt at se jer til de forskellige arrangementer og det er altid hyggeligt og
opløftende, at være sammen med jer. Tak for jeres opbakning og tak for de forslag
og idéer I kommer med.
Tak for sidste år.

