NYHEDSBREV nr. 31 – Feb. 2015 - Æbleværkstedet Nonnetit
Foreningen Æbleværkstedet Nonnetit indkalder til generalforsamling:
Tirsdag 3. marts kl. 19 på Grevinge Centralskole, Vestergade 10C, Herrestrup

I Æbleværkstedet vil vi meget gerne invitere medlemmerne med i vores arbejdsgrupper:

Moste-gruppen, Træ-gruppen og Sti/fortællings-gruppen
- Det er arbejdsgrupperne, der gør værkstedet til det hyggelige sted det er året rundt, og
vi vil gerne have flere medlemmer med i dagligdagen og de løbende projekter i
værkstedet, naturen og landsbymiljøet. På generalforsamlingen vil aktive medlemmer fra
arbejdsgrupperne derfor vise fotos og fortælle om årets arbejde med æblerne og
gruppernes aktiviteter, og vi opfordrer medlemmerne til at bidrage på de områder, deres
interesser ligger.
- Nye ideer og forslag til nye arbejdsgrupper og aktiviteter vil (altid) være meget velkomne!
OBS - Ifølge vedtægterne skal medlemskaber fornyes hvert år inden den 15. februar. Se nedenfor
hvordan du indbetaler til vores netbank. På generalforsamlingen vil det også være muligt at
indbetale sit kontingent for 2015 direkte til Eva og Astrid.

Program / Generalforsamling tirsdag 3. marts 2015:
Pkt. 1 – Velkommen og vi synger en sang sammen med Sten Kaspersen

Dagsorden iflg. vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra diverse udvalg
5. Kassereren fremlægger regnskab for 2014 til godkendelse samt budget for 2015
6. Godkendelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen:
På valg er: Eva Christensen og Stine Maarbjerg.
- Astrid Jensen, Rie Boberg og Peter Løn Sørensen fortsætter i bestyrelsen
8. Valg af 2-5 suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Indkomne forslag (fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før
generalforsamling)
11. Eventuelt
- Pause, salg af kaffe/kage: 20 kr. – Fotos og fortællinger fra arbejdsgrupperne

Alle betalende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen – derfor:

HUSK AT BETALE KONTINGENT FOR 2015! - Sådan gør du:
Indbetal via netbank til: Merkur Bank – Kontonr. 8401 113 5203
- eller brug et indbetalingskort: +73< +81387125
Husk at oplyse navn, adresse, tlf., e-mail og type medlemskab:
Enkelt medlemskab: 100 kr.
Familie medlemskab: 150 kr.
Gruppe medlemskab: 200 kr.
Støtte medlemskab: 50 kr.
- er du i tvivl? Spørg Eva Christensen på christensen@garboedal.dk eller tlf. 23 70 18 06

Med Æblehilsener fra Bestyrelsen

