Niels Ebbesens Venner
www.nielsebbesensvenner.dk

info@nielsebbesensvenner.dk

Formand projektingeniør Jan Fagerlund, Damager 9, 8362 Hørning, tel 86922851
Næstformand jurist Mogens Skjøth, Åboulevarden 92 st.tv., 8000 Århus, tel 28259130
Overlæge Jens Erik Schultz, Fenrisvej 83, 8210 Århus, tel. 86152505
MOPP Master Positiv Psykologi Charlotte Ankerstjerne, Kærgårdsvej 25, 8660 Skanderborg, tel. 61793748
Tidl. CH Frømandskorps og CH SIRIUS Palle Norit, Sandskredsvej 5,Hølkerup,4500 Nykøbing Sj,tel 40176976

Ordinær generalforsamling lørdag den 3. november 2018
11:30 Mødes vi ved statuen af Niels Ebbesen ud for det gamle rådhus i Randers,
hvor Borgmester Torben Hansen taler for byen og lægger blomster.
12:00 Spiller klokkerne på Sankt Mortens Kirke ’Visen om Niels Ebbesen’.
12:30 Samles vi i byrådssalen, hvor der indledes med fællessang og medalje til:

Jacob Wislaw Malama Panton-Kristiansen

Thomas Nicolaj Hanager Skjøth

Derefter generalforsamling i henhold til vedtægterne – dine gæster er velkomne til at overvære generalforsamlingen
(Under generalforsamlingen er byen og foreningen vært med øl, vand, vin og chokolader)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed.
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
Mogens Skjøth og Charlotte Ankerstjerne modtager genvalg.
Bodil Nielsen og Per Hjortshøj modtager genvalg.
Valg af revisorer og revisor suppleant.
Eventuelt.

Efter generalforsamlingen middag på Slotskroen, 100 meter væk, ned ad Rådhusstræde til Slotsgade 4 1.sal.
Slotskroens biksemad med rødbeder,
rugbrød , spejlæg og bearnaisesauce.
Pris for hele arrangementet:
125 kroner per person inkl. en genstand
♪♫..♪♫..♪♫♪ …kom og syng med.
..ordet er frit for indlæg og gode historier.
Medlemmerne er velkommen til at tage
ægtefælle, samlever eller et par gode
venner med til samme fornuftige pris.
ÅRETS BOGGAVE

Alle deltagere i generalforsamlingen får foræret den store, illustrerede bog med beretningen om ’Det Skæve Skib’
Flying Enterprise og danskeren Kurt Carlsens kamp for at redde den top-hemmelige last.
Beretningen om kaptajn Carlsen gik verden rundt og danskeren fik en stor Ticker-Take Parade i New York.

____________________________________________________________________________________
Tilmelding til generalforsamlingen:

De, der ønsker at deltage i middagen efter generalforsamlingen, beder vi give bindende
tilmelding med antal personer på telefon 86 92 28 51 eller info@nielsebbesensvenner.dk
...eller til en i bestyrelsen - Pris 125 kroner per person inklusive en genstand.
Fik du ikke et eksemplar af ’aviserne fra 1927 og 1974’, så har vi ekstra eksemplarer med.

Frihed er som fugl i hånd
med moders røst og faders ånd;
hold fast om fuglens vinge.
Biskop Thomas af Strängnäs † 1443

Vend →

