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Kære medlemmer!
Dette blad er et særnummer og rummer referaterne fra
Generalforsamlingen og fra mødet i maj måned.
Årsagen til det manglende blad er, som I måske ved, at jeg har
været indlagt med et kompliceret brud på hofteben og lårben.
Jeg forventer, at kunne komme til mødet i september.
I mellemtiden må I have en god sommer med god fangst på diverse
loppemarkeder.

Mange hilsener
Anny
__________________________________________________
Mens vi venter på sommer
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Referat af generalforsamlingen
den 9. april 2015
1. Allan valgt til dirigent
2. Formandens beretning:
34 medlemmer i foreningen, Ruth og Rudith udmeldt.Tak til
Anny,-som ligger med brækket lårben-. Stram økonomi.
Kaffekassen kører. Ingen penge til ture, men vi kan evt
følges til udstillinger eller museer. Vi vil gerne tippes om
evt. arrangementer i relation til foreningen.Vi glæder os
over foreningens kvalitet, selvom det kniber med
kvantiteten
3. Regnskabet forelagt og godkendt
4. ingen indkomne forslag
5. Anny, Hilda og Vivette genvalgt. Anne Friis erstatter Ruth
6. Allan genvalgt som revisor
7. Birgitte Nørgaard genvalgt som suppleant og Birthe nyvalgt
8. evt.
Forslag om udflugter Til Brandts Passage i Odense ( billig
Bus ), Fr.borg slot, dukkemuseum i Helsingborg (evt, maj
Mødet) Dette kunne også være : Hvad samler jeg også på.
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Ifølge Love og vedtægter konstitueres bestyrelsen sig på første
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, kasserer
og sekretær.

Referat af bestyrelsesmøde 24/4 2015 hos Birgitte
Ruth er gået ud af bestyrelsen, Anne Friis vil gerne gå fra at være
suppleant til medlem af bestyrelsen. Birthe vil godt være
suppleant.
Vi er kun 34 medlemmer, så det kører stramt, og sådan noget som
farvepatroner er dyre.
Kaffekassen hviler i sig selv.
Bestyrelsens forslag til emner:
3/9

Nyanskaffelser

1/10 dukker fra 1925 til 1975
5/11 nattøj og undertøj gennem 50 år –og bestyrelsesmøde
3/12 julefest
7/1 påklædningsdukker
4/2 tøjdyr og krammelegetøj
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3/3 dukkehuskøkkener og inventar
7/4 generalforsamling og loppemarked
12/5 åbent for forslag, evt tur til Kunstindustrimuseet
eller bøger eller det samler jeg også på
--------------------------oooooo----------------------------Mere Bo Bojesen
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Upstairs

Foto:Anny Greem
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Downstairs

Foto:Anny Green
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Formandens beretning 2015
Dette års formandsberetning skal starte med en tak til Margit , som på
enestående vis formidler og varetager kontakten til boligforeningen, som vi
lejer os ind hos , og som tager hånd om de praktiske gøremål i denne
forbindelse. Det er fint for os , at lejemålet er så økonomisk overkommeligt,
og faciliteterne dækker vores behov. Vores møder er stadig velbesøgte og
vedkommende, og selv om vi efterhånden er en lille medlemsskare, synes
jeg, vi skal glæde os over kvaliteten og ikke bekymre os så meget om
kvantiteten. Vi er på nuværende tidspunkt ca. 35 medlemmer.
Vores emner i sæsonen 2014-2015 har i efteråret været: nyanskaffelser,
bondegårdsliv, spilledåser og andre lydeffekter og så julemødet, som
heldigvis kunne afvikles som planlagt. Det nye år har budt på : pop-up bøger
og andre gamle børnebøger, danske egnsdukker, herunder også dukker fra
andre lande, håndarbejdsredskaber ( som vi er nogle , der gerne vil have
gentaget f.eks. som et kort indlæg ) og nu er vi så nået til
generalforsamlingen, spøg og skæmt og et lille loppetorv. Så mangler vi bare
majmødet med dukkehusmøbler, downstairs/upstairs.
Jeg vil endvidere takke de, der har varetaget kaffetjansen og efterlyser lidt ,
at flere ville gå ind i dette arbejde, og kaffedåsesystemet ser også i år ud til at
fungere godt .Tak til alle for at medbringe fine ting til møderne, uden dem
ville vi ikke få den erfaring og udveksling, som giver liv til klubben og så en tak
til Anny , som hver måned trofast forsyner os med et fint foreningsblad. Her
også et ønske om god bedring til Anny, der har været så uheldig at brække
lårbenet.
Endelig vil jeg opfordre jer til at komme med ønsker, evt. om uddybning af et
emne, som vi har haft eller en tilbagemelding omkring et emne, som kunne
tages op på en anden måde. Vores økonomi tillader ikke de store udskejelser,
men vi kan da selv medvirke til , at vi får foretaget os nogle interessante ting ,
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f.eks. følges ad til udstillinger m.m. Til sidst længe leve den trofaste skare ,
som holder det gamle legetøj i hævd!

Mere fra Annes dukkehus
Fotos: Anne Friis
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Kære alle
Så kan I se mit nye Crawfoordhus, som jeg hjembragte via tog, Scanlines og til
sidst cykel samt alle de søde Svenskere som hjalp mig med at bære det, så man
kan altså flytte hus på den måde. Efter auktionsfirmaet står der begyndelsen af
1900, men jeg tror det er tidligere. Har set i diverse bøger, set alle de, jeg havde og jeg har mange- Flere engelske huse har kvadre på siderne, men mærkeligt nok
har det ikke nogen hoveddør, nå, hvad tror I andre.
De to pragtfulde kaminer i ceramic eller porcelæn, de er begge glaserede og
højden på den mørkegrønne er 21,5cm den mindre lysegrønne er 20cm. Jeg har
fundet den mørkegrønne i Lise Clasens oversættelse af Johannas bog Schöne
Alte Puppenstuben på side 74, den er der gulbrun, men akkurat den samme. Jeg
troede helt bestemt den var en Rörstrand, men må nok gå ind for at den er en
tysker. Desværre fik jeg ikke de kasser med møbler i , da den ene endte på
9.000Kr +salær og den anden 2.000 kr , men jeg havde heller ikke haft tingene
oppe, da de var fint pakket og lå i små æsker, som var moderne, nå måske støder
man på dem engang.
Jeg medsender de fotos jeg har nået at lave, men er ikke helt tilfreds med
skarpheden når jeg skal presse på siden hele tiden. Sov godt og mange hilsner til
jer alle, de andre ting på billederne er også fra samme hus. Hvis nogle ved noget
om buffeen med de bløde tin stafferinger på den er ret spændende, og jeg fandt
en uden overstykket i London vil jeg blive glad for lidt information, Ulla ved det
måske, har ikke set den i nogle bøger!
Knus fra Anne
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Stort og småt
Kontingentet for perioden 1. okt. 2014 til 30. sept. 2015 er
250 kr. Du kan overføre beløbet direkte til konto 1551 – 16618926,
så sparer du bankgebyret. De medlemmer, der endnu ikke har
betalt kontingent vil ikke få næste blad tilsendt.

Permanente udstillinger og museer

Barbie-museet på Borups Alle 188
Åbent efter aftale.
www.barbiemuseum.dk
Legetøjmuseet ”Olgas Lyst”,Sommerstedsgade 11,telefon 33 23 85
58. Kun åben efter aftale.

Tak for hilsenen
Anny

Program for 2.del af sæson 2015
3. sept. 2015: Nyanskaffelser
1. okt. 2015: Dukker fra 1925 - 1975
5. nov. 2015: Nattøj og undertøj gennem 50 år – og
bestyrelsesmøde
3. dec. 2015: Julefesten

Loppemarkeder

Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver
måned
Kræmloppen,Slotherrensvej 107, Vanløse. Hver weekend 9.30 – 16.00
Frederiksberghallen,24. og 25. oktober 2015, 10 -16. Entre 40 kr.
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 2015

