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      ELLEN (nr. 7 i søskende flokken) 
 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 indbyder til den årlige generalforsamling 

      lørdag den 20. august 2011 
    i  

Fjelstrup Forsamlingshus,  
                                   Stadion Alle 2, 6100 Haderslev. 

Program: 

Kl. 11.00 – 12.00 Ankomst 
Kl. 12.00 – 12.30 Præsentation ved bordene 
Kl. 12.30 – 14.00 Spisning (buffet) 
Kl. 14.00 – 16.30 Aktiviteter: 

Tiden til fri disposition til samvær, snak, hygge, boldspil, legeplads, mulig-
hed for kort tur til ”Sommerhus i Sandersvig”. 
Kl. 16.00             Kaffe og lagkage. 
Kl. 16.30           Generalforsamling i henhold til vedtægter. 
                          Dagsorden vedlagt. 
Kl. 18.00 – 19.30 Pølser og brød, afslutning, farvel og tak for i dag. 
 
Pris og praktiske informationer: 
230 kr. pr. voksen og 115 kr. pr. barn (7 – 12 år) 
Drikkevarer skal købes på stedet.  
 
Indbydelsen kan ses på: www.holbech-jensen.dk 
 
Tilmelding: 
Senest den 31. juli 2011 til: Mona Jensen, Højvang Nord 42,  
6580 Vamdrup e-mail: mborgjensen@hotmail.com eller mobil tlf. 

23 25 25 31. 
 
Betaling: 
Senest den 10. august 2011 ved overførsel til  
Reg: 9705 Konto nr. 792-00-01917. 
HUSK at angive navn på overførslen. Brug gerne ”familiens 
overhoved”. 
 
    Vi håber at se rigtig mange her i det sønderjyske. 

Kærlig hilsen og på gensyn  

Ellen 
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____________________________________________ 

 

 
DAGSORDEN: 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
 

2. Formandens beretning. 
 

3. Regnskab. 

 
4. Indkomne forslag: 

 A) Forslag til ændringer til vedtægtens § 10.  
 Nuværende formulering i vedtægtens § 10:  

 Protokollen bliver hos den afgående formand, som bringer den med 
 til næste års generalforsamling 

 Forslag til ny formulering til vedtægtens § 10: 
 Foreningens protokol er elektronisk og kan ses på foreningens 

 hjemmeside www.holbech-jensen.dk. Hjemmesiden administreres af 
 webmaster. Den afgående formand sørger for, at referatet fra  

 seneste generalforsamling sendes til web-master for publicering på 
 hjemmesiden.  

 B) Forslag til nyt fast punkt på dagsordenen. 
”Barndomserindringer” (forslag fra sidste års generalforsamling). 

 

5. Valg af ny formand. 
 

6.    Eventuelt. 
 

 

 

 

 

 

      


