Generalforsamling i SMV lørdag den 24.07.21
Generalforsamling starter kl. 15:00
på Gyrstinge Skovkro, Gyrstinge Skovhuse 33, 4173 Fjenneslev

Under generalforsamlingen bydes der på kaffe/te og sødt.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8

Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning
Regnskab
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Mette Pedersen, Leif Kristoffersen.
Fra år 2020 er på valg Allan, Stig, Preben. Alle er villige til genvalg.
Valg af 2 suppleanter fra 2020,Henrik Bay villig til genvalg.
Valg af 2 revisorer .
Indkomne forslag. Evt. forslag sendes til formanden inden d. 03-07.2021
Evt.
Kontingent for 2021 er 230 kr.

Kontingent bedes indbetalt via netbank eller banken på:reg nr 2300 nr 6278 659 613
Inden 31. marts 2021 . Husk at skrive dit medlems nr. på indbetalingen!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Køreturen starter på Slagelse rådhusplads Vi har rykket Slagelse og korsørløb til at
forgår sammen med gf .Vi mødes kl 9:00 på rådhuspladsen og bliver vist en plads hvor
man skal holde ,Vi skal holde der til kl 13 og vi vil få en sandwich og en tår at drikke .men
ingen morgenmad .Vi kører så en tur ud i det blå og ender på Gyrstinge skovkro kl 15 hvor
vi holder generalforsamling .,kl 17 vil vi så få serveret aftensmad. I år er prisen for
spisning 160 kr. pr. kuvert. Det er muligt at tage en ledsager med til samme pris 160 kr.
Betaling for deltagelse sker på k nr 2300 6278 659 613.
Tilmelding til tur, spisning og/eller deltagelse i generalforsamling sker ved indbetaling til
generalforsamlingen senest den 18 juni.21
Det er gratis at deltage i selve generalforsamlingen kl. 15;00, men HUSK Tilmelding til
Mette af hensyn til kroen,. Der skal helst være kaffe/te og sødt til alle!
Ved tilmelding SKAL I samtidig oplyse jeres medlems nr.
Der tages forbehold for corona forsamlingsforbud,så følg med på vores hjemmeside eller
facebook, smv1978

Sjællands Motor Veteraner
www.smv1978.dk

