Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Tid
Sted

: Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19:00.
: Westernhuset - nabo til Top Karens Hus, Rebildvej 29,
Rebild pr. 9520 Skørping.
Deltagere : Medlemmer af foreningen, der har betalt kontingent for
indeværende år.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til info@rebildturist.dk eller til formanden, Lene Hjorth
(Rebildhus) senest 8 dage før generalforsamlingen.
Indkaldelsen skal i henhold til vedtægten ske ved bekendtgørelse i
den lokale presse. Den vedtægtsbestemte indkaldelse sker derfor ved
annoncering i den udgave af Vores Avis, der udkommer den 5. marts.
Nærværende meddelelse er derfor en ekstra service til medlemmerne.
Foreningens vedtægt kan findes på vores hjemmeside,
www.rebildturist.dk under menupunktet ’Sådan arbejder vi’.
På valg til bestyrelsen er Lene Hjorth, Jens-Peder Vium og Niels Moes. De er alle villige til at modtage genvalg.
Efter generalforsamlingen har vi formået at få stedets vært og Top
Karens oldebarn, Erik Eriksen, til at fortælle om sit liv som Top Karens oldebarn. Der er udarbejdet en særlig brochure for dette arrangement, som kan hentes på vores hjemmeside under http://
www.rebildturist.dk/Arrangementer. Arrangementet er også omtalt og
annonceret i Vores Avis.
Vi forventer, at generalforsamlingen er færdig til kl. 20:00. Da serveres kaffe og Tophusets kendte æblekage, inden Erik Eriksen går på.
Af hensyn til forplejningen bør man tilmelde sig hos RebildPorten på
info@rebildporten.dk eller tlf. 9988 9000 eller på
www.himmerlandsbilletten.dk senest tirsdag den 19. marts kl. 12:00.
Med venlig hilsen
Rebild Turistforening
Bestyrelsen
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