Vejfest og generalforsamling 2021
28. august i teltet
Kære gode naboer.
Så er det atter tid til sommerfest, og da coronaen heldigvis holder sig nogenlunde i ro, kan vi holde
sommerfesten i år. Samtidig kan vi også afholde den udskudte generalforsamling. Programmet bliver derfor
en lille smule anderledes i år.
Lørdag 12:00 – Alle der kan mødes foran Heidi og Chang i nr. 3 og samler telt. Festudvalget vil sørge for, at
der er lidt til at smøre indvendigt i det – forhåbentligt – gode vejr
15:00 – Generalforsamling. Vi mødes i teltet for første gang i dag. Beretning og regnskab samt budget blev
udsendt af formand Klaus d. 3. februar og kan ses på foreningens hjemmeside
https://kirsebærhaven4000.dk/regnskab Dagsorden for generalforsamlingen er på bagsiden.
Alle bedes selv medbringe kaffe eller andre drikkevarer. Festudvalget sørger for lidt snacks.
17:00 – Grillen tændes. Man kan komme og dække bord, sludre med grill-mesteren eller blot sørge for at
gøre sig klar derhjemme.
Festudvalget har som sædvanligt købt pølser og bøffer, mens alle tager en ret tilbehør med til fælles brug.
Alle medbringer også selv drikkevarer til eget forbrug.
18:00 – vi sætter os til bords og lader festen begynde.
Søndag 09.00 – Fælles morgenmad og nedtagning af teltet. Vi aftaler til festen, hvem der henter brød. Alle
medbringer selv pålæg, smør, juice, kaffe, og hvad der ellers ønskes.

Som i de forgangne år har vi behov for, at der er nogen, der vil medbringe noget fælles brød og kage. Giv
besked i forbindelse med tilmelding, hvis I vil hjælpe med dette.
Hvis der er en, der vil stille en grill til rådighed, vil det også være en meget stor hjælp!
Er der nogen, der har lamper med batteri vil det også være dejligt, hvis I vil have disse klar, når mørket
sænker sig.
Vel mødt

Festudvalget samt bestyrelsen

Husnr: ____ Tilmelding senest d. 21. august
Generalforsamling:

Kommer (antal)_____

Kommer ikke_____

Vejfest:

Kommer (antal)_____

Kommer ikke_____

Medbringer grill______
Bager kage_____ Bager brød_____ Medbringer bord____ Medbringer stole (antal)____
Til- og afmelding til Casper i nr. 6 – vejfest@kirsebaerhaven4000.dk

Tilmelding også på https://kirsebaerhaven4000.dk/vejfest

Dagsorden generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
1. Container
2. Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.
5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent indeværende år
6. Valg af bestyrelse (alle medlemmer modtager genvalg)
7. Valg af revision
8. Afholdelse af generalforsamling næste år (Hvem vil være vært ?)
9. Eventuelt
Det bemærkes, at generalforsamlingen er et ikke-ryger-arrangement.
Tilmelding senest d. 21. august
Tilmelding sker – samtidig med tilmelding til vejfest - ved at aflevere kuponen på forrige side eller
sende mail til vejfest@kirsebaerhaven4000.dk
Tilmelding også på https://kirsebaerhaven4000.dk/vejfest
Bestyrelsen består p.t. af





Klaus, nr. 15 (formand)
Jørgen, nr. 14 (kasserer)
Michael, nr. 7
Casper, nr. 6

