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                          Nyhedsmail nr. 2 - 2014 

 

 

 

Nu er alle forårsblomsterne kommet op, luften er lun og en man længes efter duften af telt og 
camping.  

Velkommen til Nyhedsmail nr. 2, hvor fokus er på: 

Stævner pladser 
Stævne tilmelding 
Generalforsamling 
Bingo  
Fællesspisning. 
Klubbens hjemmeside 

 

Sommerens stævner. 

Årets første stævne, hvor generalforsamlingen, bingo og fællesmad er i er i år placeret på Fyn på 
Kerteminde Camping 29- maj til 1- juni  www.kertemindecamping.dk  
Tilmelding er åben fra den 1. april til den 14. maj 
Stævneansvarlig er Ib Larsen   
 

Midterstævnet holdes på Boeslunde Camping 20 – 22 juni  www.campinggaarden.dk-camp.dk 
Tilmelding er åben fra den 1 april til den 6 juni. 
Stævneansvarlig Tim Oddershede 

 

Afriggerstævnet er Kragenæs Camping 22 – 24 august  www.marinalystcamp.dk 
Tilmelding er åben fra den 1 april til den 8 august. 
Stævneansvarlig Preben Skov 

 

Stævnetilmelding: 

Stævnetilmelding sker via klubben hjemmeside, hvor du logger dig ind på medlems side og under 
kalender og trykker på billede og udfylder formularen. Herefter trykker du på send.  
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Generalforsamlingen 2014 

 
Indkaldelse til generalforsamling 2014 

Fredag d. 30. maj 2013 kl. 14:00 

Dagsorden for generalforsamlingen:  

1. Valg af dirigent.   
2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Valg af referent  
4. Formandens beretning  
5. Regnskab   
6. Fastsættelse af kontingent  
7. Indkomne forslag 
8. Valg af bestyrelse og suppleanter  
Valg af revisor og suppleant  
9. Eventuelt  
 
Forslag til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 2. maj  2014. 

For at kunne deltage på klubbens stævner og deltage i generalforsamlingen, skal kontingentet til 
klubben være betalt senest 14. dage før afholdelsen af årets generalforsamling.  

 

Bingo. 

Som sædvane tro, er der efter generalforsamlingen kaffe og kage derefter Bingo. Til bingo kræves 
præmier, så har du lyst til at samle nogle præmier ind til vores bingo er du meget velkommen. Du 
må godt lige kontakte Preben Skov, for nærmere aftale.  

 

Fællesspisning fredag. 

Bestyrelsen vil igen sørge for, at der er mulighed for fællesspisning mod egenbetaling. Prisen er 
sat til 150 kr. pr voksen. Børn under 12 gratis. 
Betalingen skal ske senest den 14. maj klubbens kon to nr. 1551 7213166  Husk at sætte dit 
medlemsnr. på som indbetaler.  

 

Klubbens Hjemmeside. 

Det er vigtigt for os i bestyrelsen at din/jeres profil (navn, adresse, telefon nr. og mail adresse) er 
korrekt, så hvis du skifter en af nævnte, må du gerne give os besked. Bestyrelsen vil gerne sikker 
sig, at alle medlemmer får alle informationer via deres mail.   


