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Invitation til generalforsamling 
 
Kære [navn] 
Dette brev er sendt til dig fordi du har deltaget i Guldhænder eller Live-Lørdag i løbet af 2007. 
Vi vil gerne invitere dit til generalforsamling i Ravnsholt/Reopos, foreningen bag kampagnen. 
 
Kunne du tænke dig at blive medlem af foreningen og få indflydelse på vores arbejde - og 
komme gratis til Live-Lørdag resten af året, vil vi gerne have dig som medlem af foreningen. 
For at blive medlem, kan du skrive til bestyrelse@r-r.dk eller betale på dagen til vores 
kasserer, Paw. 
 
Om du er medlem eller ej, vil vi gerne have interesserede folk med til vores generalforsamling.  
Generalforsamlingen foregår på KulturKassernen, lørdag d. 18. januar 2008 kl 12.00 – 18.00.  
Undervejs byder foreningen på lidt forfriskninger. 
Kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2008, har stemme- og opstillingsret. 
 
Efter generalforsamlingen bliver der afholdt Druknet Hest - foreningens cirkaårlige julefrokost.  
Her kan medlemmer og ikke-medlemmer deltage på lige fod. 
Sammen med denne indkaldelse, har du også modtaget en invitation til festen. 
 
For at kunne planlægge og indkøbe ordentligt, vil vi gerne høre fra dig om du kommer senest 
torsdag d. 16. januar.  
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved at sende en e-mail til bestyrelse@r-r.dk, skive i 
tråden ”Jeg kommer til generalforsamlingen” på forum, eller ved at kontakte Erik på  
30 32 54 33 (mellem 16 og 20 på hverdage). 
 
På vores hjemmeside kan du læse mere om hvem der stiller op til bestyrelsen, om 
dagsordenen og hvilke vedtægtsændringer der er blevet fremsat. 
 
Kort tid efter 10. januar, sender vi endnu et brev med den fulde dagsorden, forslag til 
vedtægtsændringer og andre nyttige dokumenter. Brevet sendes til alle medlemmer og alle 
andre interesserede der har tilmeldt sig. 
 
 

Vi glæder os til at se dig. Med venlig Hilsen 
 

Bestyrelsen 

http://www.r-r.dk/

