Foreningen EMANUEL
Indkaldelse til generalforsamling 2019 i Foreningen EMANUEL.
Kære Medlem af Foreningen EMANUEL.
Hermed indbydes du til at deltage i generalforsamlingen:
Lørdag den 23. februar 2019, kl. 13:00
Generalforsamlingen afholdes i Sejl- og Motorbådsklubben Grønsunds klubhus, Jernbanestien, 4850 Stubbekøbing.
Dagsordenen finder du vedhæftet.
Bestyrelsen har fulgt opfordringen fra generalforsamlingen i 2018 og fremsætter jf. dagsordenen forslag til reduceret
kontingent for børn.
Vær opmærksom på, at dine forslag til behandling på generalforsamlingen senest den 9. februar 2019 skal være
modtaget af bestyrelsen. Du sender dem bare til Ulrik på e-mail: ulriklarsen3009@gmail.com.
Du vil en uges tid før generalforsamlingen kunne se indkomne forslag og det reviderede regnskab for 2018 på
foreningens hjemmeside.
Forud for generalforsamlingen har du fra kl. 12:00 mulighed for at deltage i en fællesspisning. Det koster kr. 50,00,
som betales på stedet. Øl og vand vil kunne købes for kr. 10,00 pr. stk.
Hvis du vil spise med, så giv venligst Helle besked senest den 18. februar 2019 på e-mail: helle101528@gmail.com
eller evt. mobiltelefon: 3169 8520
Ved at deltage i generalforsamlingen vil du fra første parket kunne høre noget om, hvordan sæson-2018 er gået, og
hvad bestyrelsens forventninger til 2019 er.
Og ikke mindst vil du kunne få afgørende indflydelse på, hvordan livet i Foreningen EMANUEL skal forme sig i den
nærmeste fremtid, og på hvem der skal vælges til bestyrelsen, - se dagsordenen!!! Og så vil du naturligvis møde
andre forventningsfulde medlemmer af foreningen.
Du er siden sidste generalforsamling løbende opdateret om ”livets gang i foreningen” ved modtagelse af bestyrelsens
nyhedsbreve. Disse kan også læses på hjemmesiden. Derfor udsender bestyrelsen i år ikke en skriftlig beretning.
Husk, at kun medlemmer uden kontingentrestance har adgang til og tale- og stemmeret på generalforsamlingen.
Vi glæder os til at se dig.
De bedste hilsner fra
Bestyrelsen for Foreningen EMANUEL

Udsendt pr. e-mail til alle medlemmer den 26. februar 2019

