
Nyhedsbrev for Maj 2009 
 

 
Kære alle venner. Så er tiden igen inde til et lille nyhedsbrev. 
 
I vil i det kommende år komme til at opleve lidt nye tiltag fra LH`s venner, et af dem er bla at i den 
sidste fredag i hver måned vil modtage vore elektroniske nyhedsbrev. Vi håber at dette vil være 
med til at holde alle lidt opdateret om hvad der sker i LH og i Vennerne. 
 
Konvent: 

Maj måned har budt på sol og glæde, og ikke mindst et Konvent. Dette løb af stablen Fredag d 8 
Maj. Det var, en til tider varm dag, med en masse venner der var mødt på Toga Vinstue. Dagen bød 
på masser af Von O og Tuborg. En fornøjelig dag. 
Vi fik kåret præsidiet og en ny bestyrelse blev valgt. Så sammensætningen ser således ud. 
 
Præsident:   Morten Dixen 

Vice Præsident:  Kasper Kaufmann Jacobsen 

Indtægtsadministrator:  Per Loft 

Organisationssekretær:  Cecilie Rasmussen 

Bestyrelse:  Karen Nilaus 

  Heidi Rosenkilde 

  Stine Lærke 

  Katrine Stoica  

Jokum Mønsted 

  Rene Nyborg 
 
Da de hårde valghandlinger var overstået, stod dagen på bla den hemmelige aktivitet, og i år blev 
det til en lille bådtur i de københavnske farvande. Turen gik herefter en tur på Asian House 
(Tidligere Mongolian), hvor folk blev bespist. Hvad der så herefter skete, står lidt svagt i 
hukommelsen, men en tur på Drop Inn og Toga blev det til. Tak for den store deltagelse og for en 
hyggelig dag. 
 
1 Maj. 

Maj måned bød selvfølgelig også på vores årlige tur til fælledparken. Et år hvor vi endeligt fik sol 
og varme. Det var vidst også ved at være på tide. Vi havde en masse af jer venner forbi og hjælpe 
til, og det var jo bare en fornøjelse. Dagen forløb forholdsvis roligt, ja i hvert fald frem til kl. 17. der 
var godt 120.000 mennesker i fælledparken, ja Per Loft var selv rundt at tælle dem. Næste år er vi 
klar igen, og i får lige datoen her, så i kan reservere den i jeres kalender. Det er 1 Maj 2010:o) 
 
LH. 

Ja vi må jo nok hellere nævne lidt om LH, nu når de er grunden til at vi eksistere. 
LH har i Maj måned haft travlt med få den nye bestyrelse op at køre, ja eller hvad man nu kalder 
det. De er pt. lige i gang med at forberede deres Intro Intro, som ligger i uge 30. Her vil LH`s 
venner selvfølgelig også være at finde, så de kan få noget godt mad og nogle gode vitaminer. 
 
 
 
 

 



Nyhedsbrev for Maj 2009 
 

Præsidenten: 

 
Ja men kan vel ikke have et nyhedsbrev uden at man får lidt af vide om hvad præsidenten går og 
laver, for alle de penge han nu får for sit erhverv. Så her kommer lidt. 
Maj måned har budt på Øl messe i Valby Hallen, her stod jeg i Carlsberg`s bar, og sidst på aftenen 
fik Steen V & Per Loft lov til at overtage baren, så vi fra Carlsberg kunne komme rundt og prøve 
andre produkter. Tak til jer. 
 
Søndag d 17 stod på lidt bold i Parken. FCK- Brøndby, ja behøver jeg sige mere end 4-0. 
 
Sidste weekend drog jeg en tur til Manchester, for at viderebringe nyheden for vores nye 
bestyrelsesmedlem, om at hun var valgt ind i bestyrelsen.  
 
Tirsdag og Onsdag i denne uge gik turen så til Sverige. 
Her skulle der køres Formel 1, ja du læste rigtigt. Kan kun beskrives som en oplevelse. Hvis der er 
stemning nok, så kan vi godt arrangere en tur for vennerne næste år. Der bliver dog tale om lidt 
bruger betaling :o) Se evt. link www.eurospeed.dk 
 
 
Tak for en Smuk Maj måned, og vi ses snart på de danske kanter, eller skal vi bare sige Toga eller 
Tivoli. 
 
Mange Venner Hilsner 

 

Morten Dixen 

Præsident 

LH`s Venner 


