
 
MARTEC Maskinmesterklub 
 

 

 
 
 
 
 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 
 
Tid: Lørdag den 5. oktober 2013 kl. 16.30 
 
Sted: MARTEC, maskinmesterskolen, Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
 
2. Bestyrelsens beretning 
 
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
 
4. Indkomne forslag 

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 1 uge før 
generalforsamlingen, jævnfør § 6, stk. 4. 

 
5. Valg af bestyrelse, på valg er: 

• Formand Tom Svendsen (ønsker ikke genvalg) 
• Bestyrelsesmedlem Edel Stegemeyer (ønsker ikke genvalg) 
 

6. Valg af suppleant 
 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er: 
• Revisor Povl Erik von Lillienskjold. 
• Revisorsuppleant Henrik Bradsted. 
 

8. Fastlæggelse af kontingent 
 
9. Eventuelt 

 
På bestyrelsens vegne: 
Tom Svendsen – formand 
 
 
 



 
MARTEC Maskinmesterklub 
 

 

 
 
 
 
Generalforsamlingen starter kl. 16.30, og mens generalforsamlingen afholdes vil der blive 
serveret en kop kaffe/te til pigerne. 
 
Kl. 17.30 er der velkomstdrink i form af forskellige special-øl, / et glas vin hvorefter vi går til den 
mere ”fornøjelige” del af generalforsamlingen i form af spisning, socialt samvær og en lille 
svingom til ”forhåbentlig” lidt hyggeligt jazz-musik. 
 
Menu og natmad vil blive leveret fra Anne-mad. Nærmere herom på vores hjemmeside. 
 
 
Den samlede pris pr. deltager er kr. 200,00 og i den er indregnet vin og øl, som står på bordet 
ved middagens start. Derudover kan der købes øl, vin og vand til fornuftige skiltede priser. 
 
Tilmelding til Edel på tlf. 29 89 41 91 eller mail post@tomsvendsen.dk senest 27. september 
2013, og meget gerne før.  
 
Deltagergebyr kr. 200,00 pr. deltager betales ved festen. 
 
Vi håber selvfølgelig på stor deltagelse – også af vore nye medlemmer!! 
 
 
Med venlig hilsen 
 
BESTYRELSEN 
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