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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NGÀY GIỜ HỌP: 11:30 giờ trưa ngày 16-4-2016 tại nhà thờ First Presbyterian Church, 11832 Euclid,
Garden Grove. CA 92840.
ĐỀ TÀI: Thay chậu: Bùi Mạnh Hà, Nguyễn Thanh, Ngô Văn Dân.
TƯỜNG THUẬT PHIÊN HỌP THÁNG TRƯỚC
Buổi họp mặt Tân Niên thứ 12 đã diễn ra trong một rừng hoa lan và một bầu không khí thân mật ấm cúng
với khoảng 100 người gồm các quan khách và hôi viên. Mở đầu phiên họp toàn thể Ban Chấp Hành lên

trình bầy bản nhạc Hội Hoa Lan. Tiếp theo bác Bùi Xuân Đáng, sáng lập viên, lên cám ơn mọi người đến
tham dự và Ban Chấp Hành đã giúp cho Hội vững mạnh trong thời gian qua. Sau đó chị Hội Trưởng
Đặng Hoàng Mai tặng quà lưu niệm và cám ơn:
- Chị Nguyễn Thùy Liêm đã đảm trách phần Văn Nghệ cho hội suốt 11 năm qua.
- Anh Chị Mỹ Vân và Bùi Mạnh Hà đã nhanh chóng phục hồi trang Hoalanviệtnam.org vói một
hình thức đẹp đẽ và mới mẻ hơn.
- Anh Chị Minh Yến đã hết lòng với hội trong các cuộc triển lãm và lúc nào cũng là nhà mạnh
thường quân rộng rãi.
- Trao tặng cô phóng viên Lâm Huyền Vi tước hiệu Hội Viên Danh Dự của Hội.
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Phần ẩm thực gồm những món thuần túy Việt Nam nhất là món bánh chưng, giò thủ, dưa món
(homemade) do các chị Ân - Hằng tự tay làm lấy đã được nhiều người chiếu cố tận tình.
Phần Văn Nghệ do chị Mai Kim Thanh đảm trách thực là đặc sắc với sự tham dự của ban Văn Nghệ Tiếng
Thời Gian, ban vũ của Câu Lạc bộ Tình Nghệ sĩ đã làm cho không khí của hội trường lúc nào cũng tràn
đầy không khí vui vẻ của mùa Xuân. Thành thực cám ơn các Anh Chị Em trong ban Văn Nghệ.
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TỔNG KẾT CUỘC THI HOA ĐẸP NĂM 2015
Giải Lan Việt (Bác Đáng bảo trợ):
1- Nguyễn Trung, 2- Nguyễn Huyền Nhi, 3- Tưởng Kim Xuyến.
Giải Lan Ngoại (Chị Minh Yến bảo trợ):
1- Lê Hồng, 2- Tưởng Kim Xuyến, 3- Đặng Hoàng Mai.

Mang Nhiều Lan (Chị Hoàng Mai, Uyển Nga, Nguyệt bảo trợ):
1- Tưởng Kim Xuyến, 2- Lê Hồng, 3- Đặng Hoàng Mai.
Nhiều Điểm Nhất: (Lê Ngọc Châu, Lê Hồng, Nguyễn Trung, Huyền Nhi và Nguyễn Thanh bảo trợ):
1- Huyền Nhi, 2- Tưởng Kim Xuyến, 3- Đặng Hoàng Mai.
Cây Lan Đẹp Nhất Trong Ngày Hội:
Giải thưởng $30 này do anh Bùi Mạnh Hà bảo trợ và chính cây lan Den. pendulum (U lồi) của anh đã
được mọi người bầu với sô điềm cao nhất, nên anh đã nhường lại cho cây được nhiều điểm thứ 2 cũng là
Den. pendulum của anh Nguyễn Thanh và anh Thanh đã tặng lai giải này cho Hội.

Xin nói thêm rằng trong việc phát giải thưởng có vài người đồng số điểm, nên Hội đã dùng những trò chơi
thời thơ ấu như: Tay Trắng, Tay Đen hoặc Oẳn Tù Tì để xếp thứ hạng. Những người được mời lên chọn
cây lan đẹp nhất là những khách mời và trong số những cây được chọn phần lớn lại là lan Việt dù rằng họ
không hề biết và tuy không nhiều hoa và lộng lẫy như những cây lan Cymbidium hay Dendrobium gần
như đã quá quen thuộc.
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TÂN HỘI VIÊN
Hân hoan chào mừng chị Mai Chi trong ban Vũ đã gia nhập Hội.
TẶNG VẬT & BÁN ĐẤU GIÁ
Sau khi đoạt những giải thưởng Hoa lan các anh chị đã có hảo ý tặng lại cho Hội như sau:
- Chị Nguyễn Trung $50, chị Tưởng Kim Xuyến $50, chị Lê Hồng $30, chị Đăng Hoàng
Mai $20, anh Nguyễn Thanh $30.
- Ca sĩ Kim Phượng tặng $20, Ca sĩ Quang Hải $20.
- Chị ẩn danh ở San Diego $50.
- Cây Den. speciosum do anh Ngô Văn Dân tặng, anh Alan Nguyễn CLB Tình nghệ sĩ mua
ủng hộ với giá $50.
- Cây Cym. Dorothy Stocktill cũng do anh Ngô Văn Dân tặng, anh Pham Hoàng CLB Tinh
nghệ sĩ mua ủng hộ với giá $35.
- Cây Den. nobile chi Đặng Hoàng Mai tặng, chi Tưởng Kim Xuyến mua ủng hộ với giá $36.
Xin thành thực cám ơn tấm lòng quý hóa của các anh, các chị.
SỒ SÔ
Anh Trần Chí một khách mời trúng lô độc đắc $120. Các cô Ân - Hằng trúng giải nhì $50 đã tặng lại cho
Hội. Chị Lê Hồng giải ba $30. Còn dư lại $8.
TÀI CHÁNH
TÂN NIÊN: Thu $1570, Chi $1050 = Thặng dư $520
TÔNG KẾT QUỸ HỘI:
Tồn quỹ $2976
Thu: Hội viên $185 + Tân Niên $520 = $3681
Chi $ 300 bảo trì trang Web và ứng trước cho Hội Trưởng 500 = $2881
GIẢI HIÊN DIỆN
Chị Quỳnh Giao đoạt giải cây lan do anh Bùi Mạnh Hà tặng cho Hội.

Xin xem toàn bô hình ảnh trên trang Hoalanvietnam.org và trên Facebook.
Một lần nữa, xin chân thành cám ơn các anh chị em đã tham dự và đóng góp công sức, tiền bạc cho
ngày Tân Niên của chúng ta được thành công tốt đẹp.

