NYHEDSBREV nr. 23 – Jan. 2014 - Æbleværkstedet Nonnetit
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt Æbleår 2014 og indkalder til
Generalforsamling: Tirsdag den 25. feb. kl. 19 på Grevinge Centralskole, Vestergade 10C i
Herrestrup – se dagsorden i dette Nyhedsbrev.
Datoer for vores arrangementer:
Æbleåret 2014 er allerede i fuld gang. Bestyrelsen planlægger (indtil videre) flg. aktiviteter:
29. marts Podedag
26. april Beskæringskursus i Fri&Fro
16. aug. Okuleringskursus
30. aug. og 27. sept. Vinkursus
4. okt. Æblets Dag
15. okt. Bedsteforældredag
13. dec. Julestue
Arbejdsdage:
Alle er velkomne til at give en hånd med i hyggeligt selskab, når vi holder Arbejdsdage på
flg. datoer:
4. april, 2. maj, 6. juni, 4. juli, 1. august, 5. september, 3. oktober

Generalforsamling Inkl. Fortælling om den nye æbleplantage på Malergården:
På Æbleværkstedets generalforsamling 25. feb. vil projektbestyrer Erling Frederiksen
fortælle om den nye æbleplantage på Malergården.
Plantagens 99 nyplantede træer af 33 originale sjællandske æblesorter er et ressourceprojekt fra Pometet, lavet for at bevare de danske æblesorter som del af den biologiske
mangfoldighed. Pr. 1. maj 2014 skal projektet finde en ny ansvarlig ledelse, da
Æbleværkstedets forpligtelser i forhold til EU og Fødevareministeriet udløber.
Erling Frederiksen vil fortælle om det spændende og værdifulde projekt, som kan blive et
aktiv for Malergården, de frivillige hjælpere, Æbleværkstedet og hele Odsherred langt ud i
fremtiden.
Alle interesserede er velkomne til foredraget kl. 20:45 til 21:45 på Grevinge Centralskole

Generalforsamling:
Tirsdag den 25. feb. kl. 19 på Grevinge Centralskole, Vestergade 10C, Herrestrup
Mød op og lad din stemme høre - Stemmeret på generalforsamlingen kræver at kontingent
for 2014 er betalt
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 2013 til godkendelse samt budget for 2014
6. Godkendelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen:
På valg er: Astrid Jensen, Rie Boberg og Peter Løn Sørensen
(Eva Christensen og Stine Maarbjerg er ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen)
8. Valg af formand
9. Valg af 2-5 suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Indkomne forslag (fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før
generalforsamling)
12. Eventuelt
Derefter: Pause, salg af kaffe/kage: 20 kr.

PODEKVISTE:
HUSK at det er nu, i januar, du skal skære dine podekviste. Helst på en frostfri dag,
kvistene skal i en pose og graves ned på nordsiden af huset / lægges i køleskab
OBS!! Er det dig, der har glemt en grå dame-læderjakke i Æbleværkstedet? – så kan
den hentes hos Møller!

HUSK AT BETALE KONTINGENT FOR 2014! - 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

