Nyhedsbrev januar-marts 2020
Foreningens nye motto: ”Sammen er vi rystende stærke”!

Indhold: Byvandring, generalforsamling.
Nu bliver dagene heldigvis længere og længere, og vi får flere lyse timer til
vor rådighed. Vi håber, at alle medlemmer er kommet godt ind i det nye år.
Vi ved at nogle har haft problemer med at få de medicinpræparater, som er
udskrevet til dem. Vi håber at disse problemer nu er overstået.
Byvandringen d. 23. januar går denne gang til Brumleby.
Tilmelding til Sørens mobil : 2262 1714 eller e-mail s.o.bjarnoe@gmail.com.
- forårets aktiviteter offentliggøres efter generalforsamlingen.
Igen i år holder vi generalforsamling i Allehelgens kirke på Amager lige
ved Metrostation Lergravsparken, mandag d. 2. marts – indkaldelsen ses
nederst på siden.
Selve generalforsamlingen begynder kl 18.00
Kommer man i god tid og melder sig til forinden, så sørger vi for en sandwich
og lidt at drikke fra kl 17.15. Tilmelding til Diana Holm på e-mail :
diana@holmogholm.dk eller på tlf. 3026 2266
Huskat ! alle vore aktiviteter beskrives nærmere på vor hjemmeside :
www.gribdagen.nu. Overblikket får man i kalenderen. Og hvert arrangement
beskrives i et særligt indlæg.

Så her kan man få de oplysninger, man har behov for. Og ellers kan man jo
altid ringe til en af os i bestyrelsen for yderligere oplysninger.
Diana Holm
_____________________________________________________________
Der indkaldes til:

Generalforsamling i Kbh / Frb-kredsen
Mandag d. 2. Marts kl 18.00 2019
I Allehelgens Kirke, Ungarnsgade 43 Kælderen 2300 Kbh S
Der er Metro og bus i gå-afstand
§

Valg af dirigent og stemmetællere
- Heino Jespersen, medlem af Hovedbestyrelsen, foreslås.

§

Formandens bemærkninger til den udsendte beretning om kredsens
virksomhed i 2019

§

Årsregnskab for 2019

§

Valg af medlemmer til bestyrelsen :
Bestyrelsen består for nuværende af flg. medlemmer: Diana Holm (
formand); Jørgen Andreasen (næstformand), Merethe Grip, Anne-Marie
Lam og Lisbeth Viberg og Søren Bjarnø.
Jørgen Andreasen afgår.
Merethe Grips og Anne-Marie Lams valgperioder slutter.
§ Valg :
§ Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer:
§ Suppleanter : suppleanter vælges for et år af gangen
(bemærk : revisorer er på valg på ulige årstal - og altså ikke i år)
§

Forslag : Fra Vedtægter….” forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt eller pr. mail til
bestyrelsen@gribdagen.nu … senest 2 uger før generalforsamlingen”.

§

Eventuelt

_____________________________________________________________
Efter generalforsamlingen læser vort medlem af kredsen, Lasse Rydberg op
af sin digtsamling : Barnevognscaféen – og andre digte om alderdom.
Til stede vil være vor nye landsformand Michael Buksti og næstformand
Allan Bergholdt.

