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Herskind den 29. april 2020 

Til medlemmer og evt. interesserede 

Hermed indkaldes til 

GENERALFORSAMLING 

 

Torsdag den 14. maj 2020 kl. 15 – 17 på 1. sal i stuehuset 

Præstbrovej 14 – Herskind – 8464 Galten 

Kl. 15.00 Velkomst og fællessang. 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent. 

2. Beretninger v/bestyrelsen. 

3. Ideer og forslag fra medlemmerne til det fremtidige arbejde. 

Alle indlæg vil være velkomne. 

4. Aflæggelse af regnskab v/ kassereren. 

5. Fastsættelse af kontingent for 2021: Bestyrelsen foreslår uæn-

dret 300 kr./år for en husstand og 150 kr./år for enlige. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:  

Gunnar Hansen, Leif Hansen, Niels Erik Boesen og Ole Wads-

holt er på valg og modtager genvalg. 

Ditte Wrist, Inger Hartvigsen, Merete Milner og Esther Ander-

sen er ikke på valg. 

7. Valg af revisor: Kirsten Frank tager mod genvalg. 

8. Indkomne forslag: Ingen forslag er modtaget. 

9. Eventuelt. 

 Ca. 16.30–17.00 – AFSLUTNINGSHYGGE 

Fællessang – kaffe/te og kage. 

Evt. kulturelt indslag. 

VEL MØDT! 

Med venlig hilsen 

Maries Have – bestyrelsen 

P.S.: Af hensyn til Corona-anvisningerne er vi nødt til at bede om til-

melding, så vi ud fra deltagerantallet kan tilrettelægge mødet, så 

det efterkommer reglerne. Vi håber, at Mette Frederiksen kan med-

dele en lempelse den 10. maj. 

Derfor – TILMELDING senest mandag den 11. maj: 

• send en mail til maries.have@gmail.com  

• eller kontakt næstformand Ditte Wrist på tlf. 21 68 14 40  

• eller kontakt Ole Wadsholt på tlf. 21 43 81 16. 

CORONAPAUSE  

I år må vi desværre aflyse vores tradi-

tionelle fællesspisning af suppe og 

brød, men vi håber at kunne gennem-

føre et kaffe-/the-/kagetraktement un-

der generalforsamlingen. 

 

Maries Have Støtteforening håber, at 

det inden alt for længe igen bliver mu-

ligt at mødes til hyggelige arrange-

menter, hvor vi spiser sammen og i 

fællesskab oplever noget relevant kul-

turelt, f.eks. foredrag, højtlæsning/ 

fortælling, udflugter, museumsbesøg 

etc.  
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