Odsherreds Trafikmuseum, Pakhuset, Hørve station
Den 9. marts 2021
Medlemsbrev nr. 1-2021
Kære medlem af Odsherreds Trafikmuseum
Det er ved at være tid til indkaldelse af den årlige generalforsamling, hvis den efter vedtægterne skulle
afholdes i enten marts eller april måned. Imidlertid må vi også i år udsætte generalforsamlingen som følge
af sundhedsmyndighedernes restriktioner samt forsamlingsforbud som følge af Corona situationen.
Når genåbningen af Danmark giver mulighed for afholdelse af generalforsamling i Støtteforeningen, vil I
modtage indkaldelse m.m.
Bestyrelsen har dog ikke ligget helt stille. Via mail m.m. er der arbejdet med både indhold af arrangement
efter generalforsamlingen og nye tiltag til årets udstilling. Vi er optimistiske og håber, at
forsamlingsforbuddet er hævet så meget, at vi kan åbne for sæson 2021 på museet lørdag den 29. maj
2021. I vil naturligvis blive orienteret herom.
Ved den kommende generalforsamling vil I kunne glæde jer
til at se film fra Odsherreds og Høng-Tølløse Jernbaner
optaget i årene 1970-80 af nu afdøde Kjeld R. Christensen fra
Højby. Kjeld var i 42 år ansat på banernes værksted i
Holbæk, og medlem af Trafikmuseet lige fra åbningen i 1992.
Vi har fået lavet en digital udgave af filmene takket været et
sponsorat.
Udstillingen på museet bliver i år fornyet med lidt historie i
tekst og billeder om tørveeventyret i Åmosen under 2.
Verdenskrig. Netop i år er det 80 år siden, at sidesporet fra
Vedde Blokpost mellem Stenlille og Vedde blev anlagt.
På gensyn på Odsherreds Trafikmuseum til
generalforsamling, eller når museet åbner.
Pbv

Ole-Chr. M. Plum

-----------------------------------------------------------Vedr. kontingentbetaling for 2021:
Flere har allerede betalt kontingent for 2021, og vi beder om, at de øvrige medlemmer betaler deres kontingent
senest den 1. april 2021.
Kontingent betales/overføres på følgende betalingskode: Korttype +73< + 83345586
Eller beløbet kan indbetales gennem vores bank:
Dragsholm Sparekasse Reg nr: 0537 - kontonummer 183105
Medlemsnummer bedes anført ved bankoverførsel
Kontingent for 2021: Erhvervsdrivende: kr. 150,00

Torkild Jensen, kasserer

Ikke erhvervsdrivende: Kr. 70,00

