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Kære medlemmer
Indholdet i dette Nyhedsbrev er
- Indkaldelse til Årsmødet 2012, torsdag den 23. februar kl. 19.00
- Planer for 2012

Årsmødet 2012
Der indkaldes allerede nu til årsmøde i Venskabsbyforeningen i Ribe, og ligesom sidste år afholdes mødet i Ribelunds kantine, torsdag den 23. februar 2012 kl. 19.00.
Årsmødets dagsorden er i overensstemmelse med foreningens vedtægter følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Anni Møller-Christensen, Birthe Neidhardt, Ingrid Ilsøe og Ejvind Martinussen.
De 3 førstnævnte er villige til genvalg, men ikke Ejvind.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Suppleanter er Peter Neidhardt og Solveig Clausen. Begge er villige til genvalg.
8. Valg af 2 revisorer.
Revisorer er Valter Petersen og Richard Kværnø. Begge er villige til genvalg.
9. Eventuelt

RIBE TWINTOWN ASSOCIATION · RIBE PARNTERSTADTVEREIN · L’ASSOCIATION DE JUMELAGE

Krems · Balleroy · Güstrow · Ely · Leikanger · Ratzeburg · Strängnäs

VENSKABSBYFORENINGEN I RIBE
www.ribe-venskabsbyforening.dk · kontakt@ribe-venskabsbyforening.dk

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal formuleres skriftligt og være
formanden i hænde senest den 1. februar, evt. på mail: tove.kjellerup@gmail.com (eller på
mobil: 6077 4256.)
Igen i år opfordrer vi interesserede medlemmer til at melde sig til bestyrelsesarbejdet eller pege på personer, som I mener ville være interesserede i at arbejde i Venskabsbyforeningens bestyrelse.
Kontakt formanden på mail: tove.kjellerup@gmail.com eller på mobil: 6077 4256.
også senest den 1. februar 2012.
På årsmødet vil der være underholdning ved Rod Sinclair, hyggeligt samvær og et traktement.

Planerne for 2012
Venskabsbyforeningens planlægning for 2012 er så langt fremme, at vi kan meddele jer, at vi
er inviteret på genvisit til
Güstrow i dagene den 27.-29- april (fredag-søndag), og
Ely i dagene den 1. -5. juni (fredag-tirsdag)
Vi planlægger at invitere
Strängnäs til Ribe i dagene den 30. aug.-3. sept., samtidig overvejer vi at invitere Leikanger.
I vil høre nærmere om arrangementerne, når tiden nærmer sig.
Bestyrelsen har, siden sidste år, været orienteret om, at foreningen ville blive inviteret til Ratzeburg i 2012 – for at fejre byens 950-års jubilæum. Men desværre er besøget blevet aflyst
p.gr.a. besparelser i Ratzeburg Kommune.
Vi håber på et godt fremmøde til årsmødet, og vi opfordrer alle medlemmer til at tage familie,
venner og naboer med, da vi gerne vil udbrede kendskabet til foreningens virke.
I god tid før årsmødet indkalder vi igen via annoncering i pressen.
I ønskes alle en god jul og på gensyn i det nye år.
Med venlig hilsen
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