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Siden sidst
Gløggfesten 2014
Søndag den 7. december afholdtes foreningens årlige gløggfest på restaurant Akropolis.
Restauranten er jo en af de allerbedste græske i København, så de 16 deltagere nød en
dejlig middag med lam eller stifado. Forud gik en fin servering af græsk salat, tzatziki og
godt brød, og senere blev der serveret gløgg og æbleskiver. Portionerne på Akropolis
hører ikke til de mindste, så selv restaurantens kendte og elskede chokoladekage måtte
vente til en anden gang!
Som altid, når Grækenlands Venner kommer sammen, var stemningen fin og snakken
livlig.

Nyt fra os
Generalforsamling
Fredag den 27. februar 2015 kl. 18 afholdes foreningens ordinære generalforsamling på 1.
sal i vær. 103 i VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, Kbh. N.
Foreningen byder på et glas vin – så af hensyn til indkøb af vin, må du meget gerne
tilmelde dig.
Efter generalforsamlingen er der reserveret plads til spisning på restaurant Akropolis, HC
Ørstedsvej 70. Husk derfor ved tilmelding at oplyse, om du/I skal med ud og spise.
Særskilt indkaldelse med dagsorden findes på sidste side i dette nyhedsbrev.
Vigtigt:
Vi gør specielt opmærksom på dagsordenens punkter 4-6 vedr. valg.
Foreningens medlemmer bedes overveje, om en eller flere af jer har lyst til at være med til
at føre foreningen videre. Bestyrelsen holder 5-6 møder om året og en stor del af arbejdet
foregår pr. mail.
Bestyrelsen deler opgaverne mellem sig, så arbejdet ikke bliver en belastning.

Nyt fra andre
Danseseminar og ferie på Leros 12. - 19. juni 2015
Kontakt Irene G, Nielsen på tlf 2046 1275 eller in@direkte.org for yderligere information
Se nærmere på http://www.graekenlandsvenner.dk/Dansekursus-juni2015-Leros.jpg

**************************************************
I år arrangerer Mona Bøe danseferie i Pythagorion på Samos fra 31. maj til 7. juni
Kontakt Mona på mona@hellas.dk eller ring om aftenen på tlf. 4075 1830
Læs mere på www.hellas.dk

**************************************************
Carlsberg køber op i Grækenland

Børsen 18. nov. 2014

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/294550/carlsberg_koeber_op_i_graekenland.html#
ixzz3JRmqoqbZ
Carlsberg har set sig lun på eurokrisens største synder, Grækenland, og køber nu halvdelen af
den lokale brygger Olympic Brewery.
Dermed rykker det danske bryggeri op fra nummer tre til nummer to i landet - præcis som
koncernstrategien foreskriver. Førstepladsen tilhører Carlsbergs største rival Heineken, der sidder
på 55 pct. af det græske marked.
Carlsbergs øverste chef, Jørgen Buhl Rasmussen, peger på interessant potentiale i det græske
marked, hvor Carlsberg ejer ølmærket Mythos.
"Fusionen med Olympic Brewery og skabelsen af en stærk nummer to på det græske marked er
en stor ændring for vores lokale forretning, og vi er meget begejstrede over de muligheder, der er
for den fusionerede virksomhed," siger Jørgen Buhl Rasmussen.

**************************************************
Birgit Ahlgren har skrevet en bog, der hedder ”Pythagorion”.
Birgit har boet i Pythagorion fra 1979-1982, hvor hun var rejseleder
for Skibby.
I 1979 har en af Birgits veninder fotograferet huse og gader i byen og
det er disse foto, der er grundlaget for bogen – sammenholdt med
nyere fotos.
Bogen er på 52 sider og udkom sidste år i august på forlaget
Underskoven. Birgit sælger den for 120 kr. Kontakt Birgit på mail:
b.ahlgren@mail.dk

Græsk Aften på SIESTA i Glostrup Centret lørdag den 7 februar kl 19.00 med
Giorgos, Michalis og Penelope.

Planlagte arrangementer – sæt x i kalenderen
Generalforsamling 27/2 2015 i
VerdensKulturCentret, Nørrebro

Foreningen Grækenlands Venner
indkalder hermed til ordinær

GENERALFORSAMLING
Fredag den 27. februar 2015 kl. 18
i VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7 – lokale 103
Efter valg af dirigent går vi over til følgende

DAGSORDEN
1.

Formandens beretning.

2.

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

3.

Fastsættelse af kontingent – foreslås uændret.

4.

Valg af formand.
Hanne Madsen er på valg og ønsker ikke at fortsætte som formand. Foreningens
næstformand Spiros Divaris er villig til at stille op til valg som formand.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Marie-Louise og Jørgi er på valg. Jørgi er villig til genvalg. Marie-Louise ønsker efter
18 år som foreningens kasserer at blive afløst på denne post.
Da Hanne Madsen udtræder af bestyrelsen, skal der vælges et nyt medlem, gerne
en, der er villig til at overtage kassererposten senest om et år.

6.

De 2 suppleanter er på valg hvert år.
Majbritt Divaris er villig til genvalg. Anja Svendsen ikke ønsker genvalg.
Hanne Madsen er villig til at stille op til valg som ny suppleant.

7.

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor Birte Christensen og suppleant Lisbet Lindeneg modtager genvalg.

8.

Diskussion af foreningens arrangementer.
Evaluering af året der gik. Forslag til nye arrangementer?

9. Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.
Ifølge vedtægterne skal disse være indsendt inden den 15. januar.
10. Eventuelt.
Der kan ikke vedtages noget under dette punkt, men alle ideer er velkomne.
Vi byder som sædvanligt på et glas vin, hvorfor tilmelding er godt af hensyn til indkøb
af vin.
Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for spisning på Akropolis på

HC Ørstedsvej.
Så ved tilmeldingen, giv os venligst besked om du/I vil med ud og
spise. Tilmeldingsfrist den 22.02 til bestyrelsen.

