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Kære medlem

Så er året ved at gå på held. Vi i bestyrelsen håber du har haft en god jul, og ønsker dig et godt 
nytår. Med det nye år kommer to vigtige begivenheder for Ravnsholt/Reopos: generalforsamling og 
kontingentindbetaling.
Indkaldensen til generalforsamlingen står på næste side. Vejledning til betaling af kontingent står 
nederst på denne side.

Tak for et begivenhedsrigt år. Vi håber at 2007 bliver mindst lige så godt

 ~ Ravnsholt/Reopos' bestyrelse

Kontingent
I år foregår indbetaling af kontingent ved bankoverførsel til foreningens konto. Skriv dit navn 
og/eller medlemsnummer som kommentar. Hvis vi ikke kan genkende hvor indbetalingen kommer 
fra, er den ikke gyldig, og vi siger tak for det anonyme bidrag.

Kontingentet er som følger:
0-10 år: Gratis, men uden stemmeret
10-25 år: 200 kr
over 25 år: 300 kr

Fristen for rettidig betaling er 14. januar. Husk at kun medlemmer der har betalt kontingent har 
stemmeret på generalforsamlingen.

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


Generalforsamling 2007
Foregår søndag den 21/01 2007 på Kulturkassernen fra klokken 10. Dagsorden er som følger:

1) Valg af dirrigent og referent
2) Godkendelse af dagsorden
3) Formandsberetning
4) Regnskabet fremlægges
5) Debat om foreningens fremtid

- Hvor skal foreningen bevæge sig hen det næste år?
- Arrangørfordele

6) Vedtægtsændringer
- Bestyrelsens forslag til revidering af vedtægterne.
- Evt. andre forslag

7) Valg til bestyrelsen
- Alle poster er på valg, undtagen Dan.

8) Valg af revisorer
9) Valg af delegerede til LLR's generalforsamlingen
10) Eventuelt 

Bestyrelsen har sat sig ned og revideret vedtægterne, og foreslår et helt nyt sæt vedtægter. Det nye 
forslag er ikke vedlagt dette brev, da det fylder 7 sider. De er at finde på hjemmesiden. Har du ikke 
adgang til Internettet, eller ønsker du af andre grunde en udskrift, så kontakt Erik på 30 32 54 33.

Der er følgende poster på valg til bestyrelsen i år:
Voksen, >18 år, 2-årig post
Arrangement, 1-årig post
Senior >16 år, 1-årig post
Junior <16år, 1-årig post
Og 2 suppleanter
Ønsker du at stille op til bestyrelsen, vil vi gerne have at du skriver i tråden ”Kandidater til 
bestyrelsen” på det generelle forum (eller kontakter Erik, hvis du ikke har internetforbindelse).

Forslag til vedtægtsændringer og forslag til dagsorden skal være formanden i hænde skriftligt eller 
på e-mail senest 8 dage før. De vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Vi vil gerne servere lidt at drikke og spise under generalforsamlingen, og kunne derfor godt tænke 
os et overblik over hvor mange der kommer. Derfor vil vi være glade hvis alle der kan komme 
skriver sig på i tråden ”Jeg kommer til generalforsamlingen” på det generelle forum (eller kontakter 
Erik).


