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Medlemsblad for foreningen 

Legetøjets venner  

Næste møde: 

Torsdag den 3. maj 2012 kl. 14.30 

Mødelokalet 2. sal                                                                  

Danasvej 30B                                                                                      

2000 Frederiksberg 

Månedens emne:  Dukkebadeværelsesudstyr, f. eks. servantestel, 

spejle, børster, kamme og forskelligt sanitet 

 

 



Side 2                                                              

Kære medlemmer! 

Næste møde er det sidste møde i den første del af sæson 2012 

Jeg vil derfor ønske alle en god sommer med gode oplevelser på 

markeder rundt om i landet. 

Samtidig vil jeg bede jer om, at bruge sommeren til at finde nogle 

emner frem, så jeg har lidt at skrive om i næste sæson. 

 

Mange forårshilsener 

Anny 

………………………………………………………………………………  

Forår 

 

   

Kom maj, du søde milde 

Gør skoven atter grøn  

og lad ved bæk og kilde  

violen vokse frem. 

 

 

  

          

 

 



Side 3                                                                                                                                                                                                     

Referat af generalforsamling 

Afholdt fredag den 13. april 2012 kl. 14.30 

i mødelokalet på Danasvej 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabsaflæggelse, herunder fastsættelse af kontingent 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse, jf. Love og vedtægter 

6. Valg af intern revisor, jf. Love og vedtægter 

7. Valg af suppleanter, jf. Love og vedtægter 

8. Eventuelt 

 

Ad 1. Valg af dirigent 

Allan Jerris blev valgt til dirigent 

 

Ad 2. Formandens beretning 

Dette års beretning bliver en kortere version af slagsen. Dels fordi 

det har været en udmærket sæson med gode, velbesøgte møder, 

dels fordi året er forløbet ganske udramatisk. I efterårssæsonen 

havde vi: nyanskaffelser, ophængsting til dukkehuse, lamper, 

malerier m.m., Penny Toys og andet bliklegetøj og sidst, men ikke 

mindst julemødet. I forbindelse med sidstnævnte er der sket nogle 

ændringer i forbindelse med lukning af lokalerne, således at der 

ikke længere er personale til stede, og at foreningen selv skal 

sørge for at låse og slukke og sætte alarm på, hvilket har medført, 

at vi på trods af stor forkærlighed for aftentimerne, nu vil 

henlægge dette møde til om eftermiddagen. 
Fortsættes på side 4 



Side 4 

 Fortsat fra side 3 

Forårssæsonen har indtil nu budt på: Det samler jeg også på/Hvad 

er det? trolde, dukker fra 1950’erne og generalforsamlingen ligger  

i år på en fredag eftermiddag, fordi der var sammenfald med et af 

Snurretoppens arrangementer. Det sidste møde i maj omhandler 

dukkebadeværelsesudstyr, f.eks. servantestel, spejle, kamme, 

børster og forskellig sanitet. Så alt i alt er det gået efter planen, 

og en stor tak skal stadig rettes til de, som påtager sig 

kaffetjansen (stor tak især til Margit, som altid stiller op) og tak 

til bestyrelsen, som står for julemødet m.m., vores revisor og alle 

de medlemmer, som trofast medbringer fine ting til møderne, og 

stor, stor tak til Anny, som påtager sig, at vores blad kommer ud.                                              

Tilbage er nogle fokuspunkter, som det nu hedder. Det første er, 

at vi trænger til noget mere opbakning til kaffetjansen, at flere 

melder sig og hjælper.                                                                                                                                  

Det andet er en opfordring til, at alle, der har noget på hjertet, 

bidrager med det i bladet.                                                                                                                                              

Det tredje er at få flere forslag til emner, udflugter osv.                                                      

Det fjerde, at få mere gang i mailadresser m.m. 

Apropos det elektroniske, så har vi endnu ikke hørt fra 

Frederiksberg Kommune omkring leje af lokaler i næste sæson. Der 

er torsdage, men nogle overlapper med andres ønsker om at bruge 

”vores rum”, så vi venter og håber på det bedste. 

Til slut kan vi glæde os over, at Legetøjets venner er en dejlig 

forening med masser af potentiale. 

Venlig hilsen Birgitte 



                                                                                                                                              Side 5 
 

Ad 3. Regnskabsaflæggelse, herunder fastsættelse af kontingent 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. (findes på side 7) 

Anny fremhævede den slukne kasse og opfordrede de fremmødte 

til at komme med forslag til, hvad vi kan gøre for at få økonomien 

på ret køl igen. 

Der var mange gode forslag og det blev til sidst besluttet,  

- At kaffe og brød fremover koster 20 kr. 

- At kaffetjansen er frivillig, altså ikke længere mod 

kontingentfrihed 

- At bladet sendes på mail til de medlemmer, der oplyser 

mailadressen.  Øvrige får som hidtil bladet med posten. 

- At se os om efter et billigere lokale 

- At forsøge at få flere medlemmer (f.eks. udlevere flyers) 

Anny bad om, at få mailadresser sendt til hendes mailadresse: 

anny@newmail.dk fra de medlemmer, der ønsker bladet sendt pr. 

mail. 

Ændringerne træder i kraft fra 1. september 2012. 

Trods den dårlige økonomi fastholdes det nuværende kontingent. 

 

Ad 4. Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag 

  

Ad 5. Valgt til bestyrelse for en toårig periode 

Birgitte Dencker Sørensen 

Ruth Kannegaard 

Margit Ambeck 

Naima Jørgensen 

 

Ad 6. Valgt for en etårig periode 

Allan Jerris 
Fortsættes side 6 

 

mailto:anny@newmail.dk


Side 6 

Fortsat fra side 5 

Ad 7. Valgt for en etårig periode 

1. suppleant Birgitte Nørgård 

2. suppleant Anne Friis 
 

Ad 8. Eventuelt 

Der kom flere gode forslag til emner og udflugter. Bestyrelsen vil 

tage dem med til det konstituerende møde, der er fastsat til den 

23. april 2012. 

Ifølge love og vedtægter konstitueres bestyrelsen sig på første 

bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, kasserer 

og sekretær 

………………………………………o0o…………………………………………… 

Der er blevet afholdt bestyrelsesmøde den 23. april 2012, jf. 

vedtægterne. 

Følgende blev konstitueret  

Som Formand Birgitte Dencker Sørensen 

Som Kasserer Anny Petersen 

Sekretær står åben indtil videre 

Som redaktør af bladet Anny Petersen 

Emner til næste sæson: 

6. sept. 2012: Nyanskaffelser og anbefalinger 

4. okt. 2012:   Påklædningsdukker 

1. nov. 2012:   Dukkemøbler efter 1930, herunder tekno  

6. dec. 2012:  Julemødet 

 

3. jan. 2013:   Det samler jeg også på 

7. feb. 2013:  Miniaturelegetøj 

7. mar. 2013:  Legetøj m.v. pap og papir, herunder påskeæg 

4. april 2013:  Generalforsamling og loppemarked 

2. maj 2013:   Dukketøj, sko, hatte m.v.                                          

Fortsættes på side 10 
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Side 8 

Billeder fra sidste møde 
Fotos: Anny Green 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Fotos: Anny Green © 
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For et stykke tid siden talte vi på et møde om plasticdukker, som 

med tiden 

blev 

ødelagte og 

lugtede ilde. 

Jeg fandt 

denne 

artikel i 

nogle gamle 

papirer, som 

jeg har fået 

foræret. 

Her har vi 

måske 

forklaringen. 

Anny Green 

 

 

 

 

 

 



 

Side 10 

Fortsat fra side 6 

 

Det blev ligeledes besluttet at uddelegere bestyrelsesarbejdet, 

således at 

 Birgitte N styrer fødselsdagslisten 

 Birgitte N og Naima køber evt. gaver 

 Anne er koordinator ved evt. udflugter/ foredrag 

 Anny sørger for bladet 

 Birgitte D og Margit tager sig af lokaler 

 

******************************** 

 

Fotos: Anne Friis © 

 

 

Tre små all-bisque fra 

Vivette 

 
 

 
 

 
                 

                     Dejlig China fra Kirsten 
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Stort og småt                                                                               

Ulla og Brita tager kaffetjansen i maj måned.  

***********************************************                                                                     

Husk at betale dit kontingent. Der er stadigvæk nogle stykker, der 

mangler at betale                                                                                              
************************************************            

Sælges                                                               

Drengelegetøj fra 30-erne og 40-erne til salg.                                   

Henvendelse til Eva Ek, tlf. 33 30 22 75 

 

Dukker i nationaldragter  

Henvendelse på tlf. 44945164 

 

Børnebladet indbundet årgange 1914, 1915 og 1916 samt tilhørende 

romanbøger 

Indbundne ungpigeromaner fra samme periode 

- Serie Frøken Vildkat 

- Serie frøken DIK 

Sælges meget billigt 

Henvendelse Lene Sundberg telefon 39677061 

************************************************ 

Udstillinger og museer                                                                         

Barbie-museet på Borups Alle 188 åbent efter aftale. 

www.barbiemuseum.dk                                             

Nordsjællands legetøjsmuseum, Skovgaard, Hørsholmsvej 32, 3490 

Kvistgård.                                                       

www.legetojsmuseet.dk                                                  

Legetøjsmuseet ”Olgas Lyst”,Sommerstedsgade 11,telefon 33 23 85 

58. Åbent efter aftale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

http://www.barbiemuseum.dk/
http://www.legetojsmuseet.dk/


Program for 1. del af sæson 2012 

Torsdag den 5.januar 2012: Det samler jeg også på/ Hvad er det?                                                                                  

Torsdag den 2. februar 2012: Trolde                                                          

Torsdag den 1. marts 2012: Dukker fra 1950erne                                                                 

Fredag den 13. april 2012 : Generalforsamling og loppemarked. Torsdag 

den 3. maj 2012: Dukkebadeværelsesudstyr, f.eks. servantestel, spejle, 

kamme, børster og forskelligt sanitet. 

Loppemarkeder i denne sommer                                                           

Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver måned 

fra kl. 11 - 13  

Loppehallen, Tempovej, Ballerup, hver lørdag og søndag fra 9 -16 

Rødovre Loppemarked, Rødovre Parkvej, hver søndag fra 6.maj fra 8 -

14 

Lyngby Loppetorv, Kanalvej, hver søndag  fra 8- 14, undtagen den 1. 

søndag i måneden  

København Loppemarked, Israels Plads, hver lørdag fra 8 -14 

Vanløse Loppetorv, Vanløse Torv, hver lørdag fra 10 - 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Se i øvrigt oversigt over markeder på www.markedskalenderen.dk  

____________________________________________________ 

Formandens E- mailadresse : birgittedencker@mail.dk                                   

Formandens telefonnr. 45 88 88 38                                                          

Redaktørens E- mailadresse: anny@newmail.dk                                               

Redaktørens telefonnr. 44945164                                                      

Redaktørens postadresse: Brunevang 36,st,th, 2610 Rødovre                     

Hjemmesiden: www.legven.dk    

                                                                                                                       

Deadline til næste blad 15. august 2012                                                                                                           

http://www.markedskalenderen.dk/
mailto:birgittedencker@mail.dk
http://www.legven.dk/

