Nexø og Omegns
Pensionistforening
Nyhedsbrev nr. 4 2018.

8. november 2018 kl. 1400 har vi foredrag hvor Birger Hjorth Hansen
har spændende fortællinger om kyststrækningen mellem Aarsdale og
Nexø. Der serveres kaffe og kage.
Pris 50 kr. Tilmelding senest 7. november 2018.
22. november 2018 kI.1400 har vi besøg af Øens Blomster som viser
hvad der er af nye ideer til jul. Der serveres kaffe og kage.
Pris 50 kr. Tilmelding senest 21. november 2018.

24. november 2018 kl. 1500 er der mulighed for at komme på Rønne
Teater for at se en kabaret "Ses vi i sømkassen". Den er skrevet af
Morten Poulsen og er i 2 akter. Instruktion Brian Horst Sørensen og
musik af Bent Peder Holbech, Mogens Lundt og Espen Bagger. Vi
har fået tildelt et antal billetter til foreningen og de kan købes for 25
kr. pr stk. hos Johannes Grønnegaard. Man sørger selv for kørsel.
7. december 2018 kl. 1730 har vi julefest. Der er luciaoptog og
musikken tager Niels Erik Kofoed m. fl. sig af. Menuen er and og
flæskesteg og risalamande med mandelgave. Derefter kaffe med lidt
sødt til. Der er amerikansk lotteri ved indgangen.
Pris 200 kr. Tilmelding senest 28. november 2018.

Bemærk:
Banko den 12. december 201 8 starter en time tidligere dvs. kl. 13 pga
at Fritidshuset har julebanko om aftenen.
Der er juleferie fra den 13. december 2018 til og med
den 8. januar 2019

20. januar 2019 kl. 1400 er der nytårskoncert i
Allinge med Henrik Krogsgaard og
promenadeorkesteret og 4 solister. Prisen er 415 kr.
inkl. bus. Der er begrænset antal billetter som
sælges efter "først til mølle princippet".
Vi kører fra Snogebæk kl. 11 og fra Fritidshuset kl.
11.15
Tilmelding og betaling skal ske til Missan tlf.
56492831.

Sommerrevy
Som noget nyt har vi fået reserveret nogle billetter
til den nye Sommerevy i Kyllingemoderen i
Almindingen. Det er den 27. juni 2019 kl. 1830.
Prisen er 350 kr. og som er incl. en revyanretning.
Vi kører fra Snogebæk 17.15 og fra Fritidshuset
17.30. Tilmeldinger og betaling vedr. sommerevy
skal ske til Lisbeth tlf. 24402487

Alle tilmeldinger skal ske til
Annemarie Mogensen (Missan)
tlf. 56492831 eller Lisbeth
Mortensen tlf. 24402487 .
Endnu engang beder vi jer overholde
tilmeldingsfristerne. Det vil spare bestyrelsen for en
del ekstra arbejde.

Bestyrelsen ønsker alle en god
jul samt et godt nytår
Indkaldelse til generalforsamling se bagsiden

Med dette nyhedsbrev er medlemskortet vedhæftet. Kontingentet
er steget til 75 kr. pr. medlem pga. manglende tilskud.
Kontingentet kan betales på konto i Nordea 0649 6545750714 eller
til en i bestyrelsen. Husk at oplyse navn på indbetalingen.
Kontingentet skal være betalt senest 1 uge inden
generalforsamlingen for at man har stemmeret.
11. januar 2019 indkalder vi til generalforsamling. Vi starter
kl.1200 med spisning. Dagens ret til 50 kr. Generalforsamlingen
starter kl. 13.30.
Tilmelding til spisning senest 9. januar 2019
Vedtægtsændringer iflg. vedlagte forslag vil blive behandlet på
generalforsamlingen.
Forslag til generalforsamlingen skal være afleveret til formanden
eller næstformanden 5 dage før, skriftligt med navn på
forslagsstilleren.
På valg til generalforsamlingen er:
Formand Yvonne Christensen
Bestyrelsesmedlem Bodil Olesen
Bestyrelsesmedlem Lisbeth Mortensen
Bestyrelsesmedlem Anne Marie Mogensen

Modtager genvalg
Modtager genvalg
Modtager genvalg
Modtager genvalg

Bestyrelsessupleant Brian Christensen

Modtager genvalg

Revisor Ib Møller

Modtager ikke genvalg

Revisorsupleant Bernt Andersen

Modtager genvalg

