Juleklubmøde og varsling af generalforsamling 2019.
2018 er næsten gået, og ingen indlæg er der kommet til et evt. klubblad. I konsekvens heraf er der ikke
lavet noget. Nærværende indkaldelse/ varsling til generalforsamling m.v. træder således i stedet for et
egentligt klubblad. Interessen er åbenbart ikke tilstede. 2018 var også året hvor vi flyttede fra de gode
lokaler i Thyholm til hyggelige, og måske mere centralt beliggende lokaler i Struer. Vi deler lokale med
Dykkerklubben der har været så venlige at tilbyde husrum, da det kneb. Der er kun tale om et lokale, så det
er med stor tak vi har taget imod Gerts tilbud om at han atter vil stille sine værkstedslokaler til rådighed for
os, her til den traditionelle sidste klubaften i året. Tak for det.
Så til det alvorlige.
MEDLEMSKONTINGENT
Generalforsamlingen nærmer sig. Det er tid til at forny sit medlemskab, hvorfor man nu kan gå ned i sin
bank, eller via netbank overføre sit kontingent henholdsvis kr. 130 som medlem, og kr. 200 for husstanden.
Kontonummeret er Landbobanken reg.nr.7670 kontonr. 0002853971.
Hvis man ikke er fortrolig med at overføre kontingentpenge via internettet, eller kan få sin bank til det, kan
man kontakte Gull-Britt og få et girokort tilsendt. – Mobil pay kan også anvendes til Gull-Britt
Årets generalforsamling 2019 vil igen finde sted i Holstebro, i Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, 7500
Holstebro, onsdag den 30 januar.
For de der ikke var med sidste år, så er det tæt ved Kirken bag bagsiden af Rådhuset. Menuen med
Wienerschnitzel, ”med det hele” gentager vi igen, til en kuvertpris der ligner den fra sidste år, dvs. Omkring
130 kr, + drikkevarer. Klubben er vært ved den efterfølgende kaffe med kringle til generalforsamlingen.
Programmet er: 18.30 middag sammen med bestyrelsen.
Og ca. 19.15 generalforsamling.
Her vil klubben traditionelt være vært ved kaffen med kringle. Det er nok en god idé at have kontanter med
den aften, da valgmenighedshuset ikke har dankortterminal.
Tilmelding til spisning ved
Thorbjørn senest den 20. januar 2019 på telefon 40979953
DAGSORDEN
I henhold til vedtægterne. På valg er Thorbjørn og Jørgen.
Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde senest den 2. januar,
men meget gerne tidligere, da forslag jfr. Vedtægterne skal fremsendes til
medlemmerne senest to uger inden generalforsamlingen – dvs. senest den
16. januar.
Vedtægterne kan downloades via hjemmesiden.
Thorbjørn Strunk

