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1. Arbejdet i bestyrelsen
Bestyrelsen har i 2019 holdt 3 bestyrelsesmøder, d. 05.03.19 på restaurant Kreta,
Jagtvej, d. 14.06.19 på rest. Mythos, Lyngby, og d. 31.10.19 på restaurant Akropolis.
2. Arrangementer
Der var foredrag med Anne Hedeager Krag d, 26.04.2019. Årets sommertur til Nyord
og Stege blev aflyst. D. 5.10.2019 gik sensommerturen til Grundtvigs Kirke på
Bispebjerg med frokost på Søborg Torv.
D. 24.11.2019 var der julefrokost på restaurant Akropolis.
3. Nyhedsbrevet
Nyhedsbrevet sendes ud pr. post og e-mail. Medlemmerne har skrevet om
arkæologiske nyheder og kulturrelaterede nyheder i sidste års nyhedsbrevet. Vi
håber at vi holder interessen for græsk hverdag og kultur ved lige. Der er sendt 4
nyhedsbreve ud siden generalforsamlingen i 2019 – i marts, maj, juli og oktober.
4. 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.
5. Årets resultat og økonomi
Vedr. foreningens økonomi: den ser positiv ud og det vil vores kasserer, Else,
fortælle om, når hun gennemgår regnskabet om lidt. Det må bemærkes at

foreningens medlemstal er faldende og det afspejles på foreningens økonomiske
vilkår.
2019 var præget af interesse for græsk kultur. Vi hat haft Georg Dalaras koncert i
Helsingør og Prince Nikolaos af Grækenland havde en fotoudstilling i Rundetårn.
Der har været henvendelser fra journalister fra TV2, men også fra private.
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. Vi vil gerne sige tak til alle foreningens medlemmer. Jeg vil
gerne sige tak til bestyrelsen og suppleanterne for en flot indsats.

Tak for sidste år.

