ÆBLEVÆRKSTEDET
NONNETIT
Nyhedsbrev nr. 38
Indkaldelse til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

torsdag den 3. marts kl. 19.00 på Grevinge Centralskole, Herrestrup.
Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning og beretninger fra udvalg
5. Kassereren fremlægger regnskab for 2015 til godkendelse samt budget for 2016
6. Godkendelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen På valg er Peter Løn Sørensen, Rie Boberg og Astrid Jensen
Valg af formand
8. Valg af 2-5 suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Indkomne forslag (fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen)
11. Eventuelt

Har du lyst til at stille op til bestyrelsen eller være suppleant må du meget gerne skrive eller ringe til Eva
Christensen tlf:. 23 70 18 06 - mail: garboedal@gmail.com
Efter generalforsamlingen er der kaffe/te, æblemost og kage.

Ane fra Muld kommer og fortæller. Lidt uden for Vipperød ved Holbæk har to tidligere byboer og deres
piger slået sig ned på en gård for at realisere drømmen om bæredygtighed, økologi, biodiversitet og selvforsyning. De har plantet en æblelund med så mange forskellige slags æbler så de har æbler i hele sæsonen og
med alle mulige forskellige smag til køkkenet.
Alle betalende medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.

Ifølge vedtægterne skal kontingentet være betalt senest den 15. februar.

Du kan indbetale via netbank til Merkur Andelskasse Reg. nr. 8401 konto nr. 1135203
eller indbetalingskort +73< +81387125

Priser på medlemskab:

Enkeltmedlemsskab......................................kr. 100,00
Familie .........................................................kr. 150,00
Gruppe .........................................................kr. 200,00
Børn og unge under 25 år ............................kr. 50,00
Støtte ...........................................................kr. 50,00
Er du i tvivl eller vil spørge om noget er du meget
velkommen til at kontakte Eva Christensen på mail:
garboedal@gmail.com eller ringe 23 70 18 06

Venlig hilsen bestyrelsen

Kommende arrangementer:

Arbejdsdag
Podekursus
Arbejdsdag
Arbejdsdag
Arbejdsdag

..................fredag den 18. marts kl. 15.00
..................lørdag den 26. marts kl. 10.00
......................fredag den 6. maj kl. 16.00
.......................fredag den 3. juni kl. 16.00
.......................fredag den 1. juli kl. 16.00

Du kan følge os på hjemmesiden www.nonnetit.dk
eller facebook www.facebook.com/Nonnetit

