Formanden
har ordet

FORENINGEN til BEVARELSE af
FISKEFARTØJET SG 100 MARNA af Faaborg

Per Thomsen

Indkaldelse til

Indbydelse

En hilsen fra formanden.
Så er året omme og vi skal begynde at
kigge ind i det nye år, med måske nye
tiltag og idéer for foreningen så vi stadig
kan passe Marne tilfredsstillende, her
tænker jeg på om vi kunne finde en ordning så folk har nemmere ved at finde ud
af hvornår hun er på bedding, da det kniber lidt med hænder når der skal males
og det er vejr til det.

Til Nytårsfrokost lørdag 19. Januar 2013

Ordinær generalforsamling
I Flotillehuset, Kanalvej 22, 5600 Faaborg

Kl. 13.00 i Flotillehuset Kanalvej 22, 5600
Faaborg.
Menu:

Dagsorden:
_________

2 slags sild m/tomat og æg

1) valg af dirigent -

Leverpostej

2) bestyrelsens beretning -

Vi skal også se om vi kan få lært nogle
flere op til at sejle med Marna, det skulle
gerne kunne foregå om Mandagen så
mød op i sommer og prøv dine evner,
indrømmer at hun kan drille en hel del
men en god gang tålmodighed hjælper
på det.

Mørbradbøffer

3) regnskab og budget -

Skinke m/grønlangkål

4) indkomne forslag - Skal være bestyrelesen i hænde, senest den 15 januar 2013.

Ost inkl.. Gammel-ost, rullepølse

5) fastsættelse af kontingent -

Kaffe m/småkager.

6) valg af bestyrelse samt 2 suppleanter .

Vi har snakket om at droppe pinsestævnet til næste å da det ligger i Holbæk og
prøve noget andet, kutter træf på Djursland eller rom regatta i Flensborg eller
noget helt andet

Pris pr. couvert: 175 kr. -

Ellers vil det glæde mig og se jer til sejladser nytårsfrokost og generalforsamling i det nye år .

Betaling kan også ske til Palle Petersen,
Klerkegade 3, 5600 Faaborg tlf. 23425845

God jul og godt nytår til alle .
Hilsen Per.

Tilmelding: beløbet indbetales i Jyske
Bank, Faaborg - reg.nr. 5056 - kontonr.
106509-0 -

Senest 11. Januar 2013.

På valg er:
Henning Krog
Henrik Hansen
Palle Petersen

bestyrelsen - valg for 2 år do.
- valg for 2 år do.
- valg for 2 år -

Suppleanter:
Svend Hulthins
Mogens Andersen

- valg for 1 år - valg for 1 år -

7) valg af revisor:
På valg er:
Anders Rehde Nielsen
8) eventuelt -

-

valg for 2 år -

Aktivitetskalender 2012/13
Nytårsfesten er Lørdag den 19 Januar 2013 kl. 13.00 . sidste tilmelding
er den 11 Januar 2013

December 2012
Generalforsamlingen er Mandag den 25 Februar kl. 19.30 i flotillehuset
kanalvej 22 5600 Faaborg.

13. Årgang Nr. 4

God jul og godt Nytår til alle .

Foreningens Bestyrelse:

Per Thomsen, formand

tlf.: 20785697

Henning Krog, næstformand

62601440

Palle Petersen, kasserer

23425845

Henrik Hansen, sekretær

42523505

Finn Jessen Jensen

30203742

Werner Mikkelsen

50509672

Bjarne Madsen

49703005

Marna på vej ud af Dyreborg Havn.

www.Marna.dk

