PREVIEW!

Indkaldelse til Årsmøde 2014.
Den finder sted den 22. oktober 2014 kl. 18:30 i
"Borgernes hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.
Dagsorden på dette årsmøde er:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om Lokalafdelingen
3. Indkommede forslag (forslag skal være formanden i
hænde 8 dage før, så det kan sendes ud til
medlemmerne)
4. Valg af Lokalafdelingensformand
5. Valg af Lokalafdelingensnæstformand (forslå intet
valg, forsætter med arbejdsgruppe)
6. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer
(forslå intet valg, forsætter med arbejdsgruppe
strukturen)
7. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer (udgår hvis
punkt 6 vedtages med arbejdsgruppen)
8. Eventuelt
Efter selve årsmødet vil vi afholde vores oktober
smagning. Emnet for denne smagning er "din øl".
Det er så heldigt at nogle af lokalafdelingens medlemmer
har meldt tilbage med at de gerne vil tage et par af deres
hjemmebrygget øl med. som alle vi andre kan få lov til at
smage.
Så her er muligheden for at smage øl du aldrig har smagt
før.
Smagningen vil koster 100,- kr. at deltage i, mens man kun
komme til årsmødet er det ganske gratis.
Vi vil dog gerne vide hvor mange vi skal regne med der
kommer så du skal tilmelde dig årsmødet her, hvor du
også kan tilmelde dig smagningen.
(Det er dog kun dem med bopæl i lokalafdelingens område
der har stemmeret på årsmødet).
Det er sidste mulig den 19. oktober 2014 til at tilmelde sig

smagningen og årsmødet.
Vi håber at se jer alle sammen til årsmødet, så vi kan hører
hvad I ønsker afdelingen skal gøre i fremtiden.

SMAG 14, som i denne omgang omhandler øl, vin,
spiritus & delikatesser.
Messen foregår i Lyngby Kulturhus inde i koncertsalen
(Kuhlau salen) og vores foyer.
Udstillerne skal stå for smagsprøver (efter eget valg) til
besøgende og selvfølgelig salg af produkter. Der vil være
en entré på kr. 45,- for de besøgende.
Datoer:
24. oktober, 25. oktober & 26. oktober
Åbningstider:
Fredag: 14 - 19
Lørdag: 11 - 18
Søndag: 11 – 16
Se mere på facebook
eller dette opslag

