
 

Thurø 33 Klubben 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019 

og 

 Efterfølgende klubaften i hygge med kendte og nye sejlervenner. 

 

Tid og sted: Lørdag d.2. marts 2019  kl. 16.00  

Middelfart sejlklubs klubhus 

Østre Hougvej 112  

5500 Middelfart 

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med bådudstillingen i Fredericia. 

 

Tilmelding eller afbud ønskes senest torsdag d. 21. februar aht. madbestillingen. 

Tilmeldingen (afbud)sendes til kassereren på adressen: jamonand@gmail.com.  

 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for det kommende år. 

4. Fastlæggelse af kontingent. 

5. Indkomne forslag.  

     Forslag skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før afholdelsen af den 

     ordinære generalforsamling.  

6. Valg til bestyrelsen. 

7. Valg af en suppleant til bestyrelsen og valg af revisor. 

8. Eventuelt. 

Vanen tro vil der være en forfriskning til generalforsamlingen. 

 

På valg er hele bestyrelsen herunder formanden. 

Bestyrelse opfordrer alle, som har lyst, til at stille op til bestyrelsesvalget. Jørgen ønsker at udtræde af bestyrelsen. 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg; men lader sig gerne erstatte af friske kræfter. 
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Klubaften 

Efter selve generalforsamlingen har bestyrelsen tænkt, at vi alle kunne bidrage til underholdningen og forbedring af 

vores hjemmeside, ved at så mange som muligt medbringer nogle billeder (gerne som collage) fra sejlture i den nys 

forgangne og pragtfulde sommer. Et håndterligt medie vil f.eks. være jpg-filer på USB hukommelses stick. 

Det er ikke umuligt, at vi kunne finde på at synge en sang eller to. Ligesom det ikke er utænkeligt, at der kan blive 

afviklet et "selskabsspil". 

 

Herefter spisning og hyggeligt samvær. Forventeligt kl. 18. 

Menuen vil være en varieret buffet med vin kaffe og kage 

Kuvertprisen er incl. et glas vin/vand sat til 300 kr pr. deltager, der opkræves på stedet.  

 

I forbindelse med generalforsamlingen er der mulighed for: 

• At erhverve en ny klubstander 

• At betale kontingentet for 2019.  

Sidste rettidige frist for betalingen af kontingentet er i øvrigt 15. april. og kan indbetales på reg. 0040 konto 

536917811. Kan altid findes på hjemmesiden. 

 

Vel mødt. 

Bestyrelsen. 


