Invitation til Generalforsamling
Søndag den 28. Oktober 2018 kl. 17.00
Først Fernisering kl. 16.00
med
Maler & Tegnere Bent Axel Olesen
og
Grafisk design Sanne Lund Jensen

Kunstforeningen

”Sct. Olaf”

Hjulbjergvej 58
8270 Højbjerg

Kl 16.00 afholdes der fernisering
Kl 17.00 Mødes vi til generalforsamling
Kl 18 samles vi til aftenfest med spisning
Senere udlodning af årets indkøbte kunst , så det er med at møde
op hvis du vil være med i udlodningen, ved frafald kan der gives
fuldmagt til bestyrelsen inden udlodningen begynder.

Aftenens menu :
Grisekamsteg uden svær med peber, og ramsløg
Hertil skysovs og små stegte kartofler varm bønnesalat.
Dessert : Mørk chokoladeskål med pistaciefromage
Kaffe/ te og småkager
Alt dette for en kuvertpris på kr 175.00
Der kan købes gode rødvine, og hvidvine til fornuftige priser.
samt øl og vand.
Drikkevare betales på dagen
Tilmelding til aftenfesten med spisning skal der betales til:
Reg 2318 konto 8473142210 og tilmelding på
administrationskontoret- SENEST TIRSDAG DEN 23.
OKTOBER 2018
Der er efter 23. oktober ingen tilmelding mulig.
Der bliver ligeledes kun dækket op til tilmeldte.
Vi glæder os til en hyggelig aften som sædvanlig
Med Venlig Hilsen og på Gensyn
Bestyrelsen for Kunstforeningen ”Sct Olaf ”

Der indkaldes hermed til kunstforeningens årlige
generalforsamling
Søndag den 28. Oktober 2018 kl. 17.00
I cafeen på Plejehjemmet ”Sct Olaf” med følgende dagsorden :
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Forslag, der ønskes at blive behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen !
5. Valg til bestyrelsen
i bestyrelsen sidder p.t følgende
Ann-Merete Meyer – formand
Per Bergman Rasmussen - sekretær
Lis Brouer – kassere
Henning Tagesen – bestyrelsesmedlem
Lars Mathiasen – bestyrelsesmedlem
Ilse Christensen bestyrelsessuppleant
Inge Bergman Rasmussen bestyrelsessuppleant
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg :
Ann-Merete Meyer, og Henning Tagesen begge villige til at
genopstille
Ligeledes de 2 suppleanter villige til at genopstille
6. Valg af revisor samt revisorsuppleant
Erling er p.t foreningens revisor og Marianne Rasmussen er
revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

