
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renoveringen af Kongsgaarden går nu mod sin afslutning. 
Og vi stiler mod at afholde indvielse i uge 23 ( 7-13 juni ). 
Trods den strenge vinter med sne og frost er renoveringen gået over 
al forventning. Dygtige håndværkere har formået at spille kong vinter 
et puds, og har ufortrødent kunne arbejde videre vinteren over. 
Selvfølgelig har det været nødvendigt at fortsætte vinterbyggeriet 
under de foranstaltninger, det nu kræver. Og det har man håndteret 
på dygtig vis, således at vi på Kongsgaarden kan modtage det 
færdige resultat til den aftalte tid. 
Vi glæder os til- rigtig at komme i gang på Kongsgaarden. Har du 
nogle gode ideer, overskud af tid til at deltage i det frivillige arbejde 
på Kongsgaarden, så lad os høre fra dig. 
På generalforsamlingen den 14. april vil der blive orienteret 
nærmere om visionen for projekt Kongsgaarden. Mød op og hør 
hvad der kan tilbydes.                                                   Carl-Chr. Bringgaard 
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Generalforsamling 2010 
 
Der indkaldes herved til Generalforsamling i Kongsgaardens 
Venneforening: onsdag den 14. april 2010 kl. 19,00 i 
Kongsgaardens stuehus. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne  
                      (se   www.kongsgaardenbroby.dk/vennerne/tilmeld) 
På valg er: Carl-Chr. Bringgaard, Mogens Sckerl, og Per Henrik 
Niemann samt suppleant Hans Ranvig.   
Mogens Sckerl ønsker ikke genvalg. 
 
Formanden for Fondsbestyrelsen Ea Matzon vil på 
generalforsamlingen orientere om projekt Kongsgaarden. 
Og Hans Ranvig vil fortælle om ”Høns på Kongsgaarden” 
 
Kontingent til Kongsgaardens Venneforening:  
Girokort vedlægges til indbetaling af kontingent for perioden  
1. januar 2010 til - 31. december 2010. 
Kontingent: Enkelt medlem: kr. 125,00,  Par/husstand kr. 200,00 
Bedes indbetalt senest 14. april 2010.
 
Der vil inden generalforsamlingen være mulighed for at se/følge 
hvor langt projekt Kongsgaarden er med renovering- og 
ombygningen. Mød op kl. 18.30 hvis du er interesseret i et kig ind i 
sydlængen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kan gå ind på Kongsgaardens hjemmeside: 
                                                        www.kongsgaardenbroby.dk
hvor du kan hente yderligere informationer  om Venneforeningen- 
og Fondsbestyrelsen, samt de nye tiltag der er igangsat på Kongsgaarden 

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- datoer 2010: 
 

Arrangement:  Dato: 
 
Generalforsamling 

  
Onsdag  den 14. april  

Ringsted-Sorø Provsti: 
Friluftsgudstjeneste på 
engen 

Mandag den 24. maj  
2. Pinsedag 

Sct. Hans fest i 
samarbejde  
med LAV 

 
Onsdag den 23. juni 
 

”Kongsgaarden slår 
portene op” 
 
 

Åbent hver dag i juli måned 
undtagen mandag  
kl. 10.00 – 16.00 
(i øvrigt efter aftale) 

Høst- og Tærskedag 
Landbrugsaktiviteter 
Børnedyrskue i 
samarbejde med 4H ”Liv i 
Landet” 

 
Lørdag og søndag  
den 21.-22. august  
 

Høstbal i Laden Lørdag den 11. september  
Æbledag Lørdag den 2. oktober  
Julestue søndag den 5. december  

                                                                    
Venneforeningens bestyrelse: 
 
Formand   Carl-Christian Bringgaard, Koldemosevej 11, 4180 Sorø  
tlf 57833805   mobil 40 433 433 
 
Næstformand Mogens Sckerl, St. Ladegårdsvej 8, 4180 Sorø  
tlf. 57638308 
 
Kasserer Preben Lund Andersen, Havemøllevej 15, 4100 Ringsted 
 
Lene Ranvig, Næstvedvej 73, 4180 Sorø 
Anne-Marie Sarring, Strandvejen 31, 4180 Sorø 
Per Henrik Niemann, Strandvejen 32, 4180 Sorø 
Leif Pedersen, Hættevej 12, 4100 Ringsted 
 
Suppleant: 
Hans Ranvig, Næstvedvej 73, 4180 Sorø 
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