Indbydelse til foreningstræf i forbindelse med generalforsamlingen.
I Rødekro Hallen, Østergade 40 B, 6230 Rødekro, GPS: N 55°4.145’ E 9°20.395’
Fra fredag den 25. maj til søndag 27. maj.
Der vil igen i år, blive mulighed for at deltage i spisning lørdag aften med buffet og fri kaffe, vin, øl
og vand.
Husk ved ankomst at oplyse, om der er bestilt: Handicap, medicinsk strøm eller ingen toilet i
camperen.
Husk hvis man vil holde sammen med et par, skal man ankomme samlet.
Ankomst:
Fredag den 25. maj mellem 14.00-18.30 (ankommer man seneres ring på +45 40 36 63 93 til
Peter).
Lørdag den 26. maj mellem 08.00-08.30.
Afrejse søndag den 27. maj inden kl. 11.00.
Ved tilmelding SKAL følgende oplyses:
Medlemsnr.: Deltageres navne
Mobltlf.:
_________ ______________________________________________ ___________
Ankomstdag: Medicinsk strøm:
_________
_____________

Handicap: Meld hvis ikke der er toilet i camperen:
________ ______________________________

Deltager i generalforsamlingen antal personer: _____
Deltager i buffet lørdag aften pr. personer 350 kr. _____
Menuen består af:
Helstegt oksefilet med kartoffelroulade og rødvinssauce.
Glaseret skinke og marineret kalkun med flødekartofler.
Græsk salat og broccolisalat, brød og smør.
Pære/marcipantærte, svampet chokoladekage og rørt is og frugt.
Du er velkommer til at have ”loppeting” med.
Fredag: Kl. 19.00 til 23.30 vil der være mulighed for fællesspisning i hallen. (Her medbringer du
selv alt inkl. service mv.).
Generalforsamlingen starter lørdag: Kl. 10.00 og dørene åbnes kl. 09.00.
Ca. kl. 12.00 serveres der 3 stk. håndmadder, en øl eller vand pr. person.
Efter generalforsamlingen mødes vi i hallen kl. 18.30-01.00. Efter spisning spilles op til dans.
Morgenbrød lørdag og søndag kan afhentes i Hallen mellem kl. 08.00 til 09.00.
Tilmelding til træf og buffet skal ske senest tirsdag den 22. maj enten på +45 25 71 77 50 eller
mail: niemannpeter36@gmail.com med oplysning om medlemsnummer, navne og antal personer
der ønsker buffet.
Betaling af buffet skal indbetales på foreningens konto: Reg.nr. 1551 konto nr. 84 84 821. Husk
at skrive GF og dit medlemsnummer. Tilmeldingen er bindende.
På gensyn Bestyrelsen

