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Kære medlem.

Så er foråret endelig over os og dermed er det atter blevet tid til afholdelse af
Generalforsamling i Bibliotekets Venner.

I år har vi besluttet at holde det udendørs, nede på gårdspladsen foran
Bibliotekets indgang. 
Der vil stadig være festlig afholdelse med udlodning af bøger og så er der
selvfølgelig kaffe og kager - alt naturligvis håndteret på Corona-forsvarlig vis.

Generalforsamlingen afholdes 6. Maj kl. 17.

Derfor håber vi du vil klæde dig varmt på, tag evt. en havestol med til at sidde
på og en paraply, hvis det trækker op til regn. Vi fra bestyrelsen har bestilt en
dejlig sommerdag og vi håber at se rigtig mange af jer medlemmer.

PS. Hvis du svarer på dette brev på info@biblovenner.dk, deltager du
automatisk i lodtrækningen om bogen ”Hvor flodkrebsene synger” af Delia
Owens. Der trækkes lod 14 dage fra du modtager dette nyhedsbrev og
vinderen får direkte besked.

 

Dagsorden for Generalforsamling i Bibliotekets Venner i Årslev,  
d. 6/5 2021 kl. 17 på Bibliotekets gårdsplads.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.

4. Kassereren fremlægger foreningens regnskab til godkendelse.

Birthe Thordahl Christensen <birthemoose@gmail.com>
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5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:
a. Kontingent for en husstand koster 100 kr./år
b. Kontingent 19-årige op opefter koster 75 kr./år
c. Kontingent 13-18-årige koster 25 kr./år (uændret)
d. Kontingent 0-12-årige er gratis

6. Valg:

På valg til bestyrelsen er: 
Birthe (modtager gerne genvalg) 
Birgitte (modtager gerne genvalg) 
Lisbeth (modtager gerne genvalg) 
  
På valg til suppleanter er: 
Katrine (modtager gerne genvalg) 
Vi mangler en suppleant.

7. Valg af revisor.

8. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen. Mail info@biblovenner.dk eller ring 40546064
(besked kan indtales).

9. Eventuelt.

  
  
  
  
 
 

 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
Bibliotekets Venner 
Årslev bibliotek 
Tlf. 40546064 
Web: www.biblovenner.dk 
Mail: info@biblovenner.dk
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Du modtager denne mail fordi du er medlem af Biblovenner eller er tilmeldt vores nyhedsbrev.  
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