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Det bliver igen i år afholdt i Sydvestmors
Kulturmed Skipperlapskovs til
TIRSDAG D. 17.
APRIL og
KL.Fritidscenter
19.45
hovedret med tilhørende gode drikkevarer samt kaffe og kage efter generalforsamlingen.
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Spisning starterSYDVESTMORS
kl. 19.00 og
generalforsamlingen
start
kl.
19.45.
h
jem e4 kkert
KULTUR- OG FRITIDSCENTER
er GF.
Tilmelding til spisning er nødvendig og kan ske på færgen,
Næssundvej 325, 7960 Karby
eller på Henrik-nfv@mors.dk eller sms på 28 30 31 73.
FÆLLESSPISNING MED SKIPPERLAPSKOVS STARTER KL. 19.00

Dagsorden ifølge OG
vedtægterne
DET KRÆVER FORHÅNDSTILMELDING
SKAL SKE SENEST D. 14.04.2018
…ved henvendelse på færgen / mail: henrik-nfv@mors.dk / sms eller ring 28 30 31 73

PÅ VALG TIL BESTYRELSEN

Vi byder på kaffe og lidt godt til. Vi glæder os til en god aften sammen med rigtig mange af
I år er der tre bestyrelsesmedlemmer på valg:
jer loyale støtter og
bruger
af vores allesammens
M/F og
Næssund.
Viggo
Vangsgaard,
Find Pedersen
Leif Noppenau.
Viggo og Leif modtager genvalg, mens Find ønsker at træde ud af bestyrelsesarbejdet.
DAGSORDEN:
Hertil skal vælges to suppleanter
1. Valg af dirigent og referent

Vi glæder os til at se jer …

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår
4. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår. Der er ikke inden 1. februar
indkommet forslag om ændret kontingent. Kontingentet forbliver dermed uændret. 150 kr.
pr. husstand, også i 2019.
5. Valg til bestyrelse og valg af revision
a. På valg er Viggo Vangsgaard, Leif Noppenau og Find Pedersen. Viggo og Leif
modtager genvalg medens Find ikke modtager genvalg.
b. Hertil skal vælges to suppleanter.
6. Indkomne forslag:. Der er ikke inden 1. februar indkommet forslag til behandling. Der er
derfor intet til behandling under dette punkt.
7. Orientering om sæson 2018 drift og udviklingstiltag
8. Eventuelt
På vegne af bestyrelsen for Næssundfærgens Venner
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