Vissenbjerg Storkro Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

6 oktober 2018
GENERALFORSAMLING
Vissenbjerg storkro
PROGRAM

PAKKER OG PRISER

A

Frokost 148 kr.

12:00

lørdag

Frokost
Buffet med kolde og lune retter

B

Frokost +
generalforsamling 243 kr.

13:00

Generalforsamling

C

Frokost + generalforsamling
+ middag 608 kr.

14:30

Kaffe - Te med kage

D

E

Frokost + generalforsamling
+ middag +
overnatning i delt dobbeltværelse
958 kr.
Frokost + generalforsamling
+ middag +
overnatning i enkeltværelse
1203 kr.
Check ind fra. kl 15
Check ud inden kl 10

Tilmelding til Tina Rosenborg
på mail: tina-rosenborg@bopr.dk
Oplys venligst hvilken pakke samt hvem du
gerne vil dele værelse med.
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17:00

Frugt og isvand

18:00

Velkomstdrink

18:30

Selskabsmenu 3 retter
Drikkevarer for egen regning

21:00

Kransekage med kaffe - te

Søndag
08:00

Morgenbuffet

10:00

Tak for i år.

Beløbet overføres til konto : 7266 000 1199 116
Tilmeldingen er først gyldig når beløbet er modtaget.
SENEST 15 09 18

6 oktober 2018
GENERALFORSAMLING
Vissenbjerg storkro
DAGSORDEN

Valg af dirigent
Formandens beretning
Enkekontoens beretning og aflæggelse af regnskab , herunder fastsættelse af
udbetalingsbeløb efter indstilling fra Enkekontobestyrelsen
Aflæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontigent efter indstilling fra bestyrelsen
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen:
Følgende er i 2018 på valg :
Formand - 2 år
Webmaster - 2 år
Suppleant til kasserer - 1 år
Bestyrelse suppleant - 1 år
Revisor til foreningen - 1 år
Revisorsuppleant foreningen - 1 år
Revisor til enkekontoen - 1 år
Revisorsuppleant til enkekontoen - 1 år
Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være bestyrelsen i
hænde senest 01 09 2018.
Forslag bedes sendes til Formand Annemette Pedersen på følgende mail:
Klanen@hotmail.dk

Vi glæder os til at se dig.
De bedste hilsner
Bestyrelsen

Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

