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Generalforsamling og medlemsmøde                          

Der afholdes generalforsamling (kl. 19.30)  
og medlemsmøde,  
 

tirsdag d. 5. april 2022 fra kl. 19.00 – ca. 22.00 

i Anlægspavillonen, lokale 6, Tvær Alle 5, 4100 Ringsted. 

 

Efter generalforsamlingen vil der være et anvisningssalg med 70 lots, samt lotteri med 3 
præmier. 
 
Forslag til generelforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før, 
(mandag den 28. marts 2022). Formandens mail-adr.: carstenmullenielsen@gmail.com. 

 
Ved medlemsmødet d. 1. marts 2022 var der et flot fremmøde. Vi var 21 deltagere og 
der var et ansvisningssalg på kr. 8.865,00 af klubbens materiale. 

 
 
Nyt fra bestyrelsen: 
 

Mødedatoer for sæsonen 2022 – 2023: 

Tirsdag den 5. april  2022 Generalforsamling, anvisningssalg 

Tirsdag den 3. maj  2022  Anvisningssalg 
Tirsdag den 7. juni  2022 Anvisningssalg 

Tirsdag den 6. september 2022 Anvisningssalg 
Tirsdag den 4. oktober  2022 Rodekasse-aften, anvisningssalg 

Tirsdag den 1. november  2022 Anvisningssalg 
Tirsdag den 6. december  2022 Julemøde 

Tirsdag den 3. januar  2023 Rodekasseaften, anvisningssalg 
Tirsdag den 7. februar  2023 Anvisningssalg 

Tirsdag den 7. marts  2023 Anvisningssalg 
Tirsdag den 4. april  2023 Generalforsamling, anvisningssalg 
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Fortsat: 

Klubbens 50-års jubilæumsmønt bliver fortsat omdelt til de fremmødte betalende 

medlemmer som endnu ikke har modtaget mønten.  

Ønsker man en ekstra 50-års jubilæumsmønt, kan denne købes for kr. 100. 

Det kan oplyses at jubilæumsmønten er af Antique Silver (bronze). 

 

Vigtigt: 

Corona-restriktionerne som myndigheder udstikker, skal vi følge.  

Der er håndsprit/engangshandsker til rådighed.  

 
Nyt fra Møntmesteren: 
ANNONCERING EFTER NYT MATERIALE TIL KLUBBENS MEDLEMMER: 

Klubben indrykker annoncer i ”pulterkammer”-rubrikken for nyt materiale til klubbens 
medlemmer en gang pr. måned i perioden, august – maj,  i diverse lokale aviser. 
 
 

Nyt fra kasseren: 
Ny sæson begynder og bestyrelsen indstiller til at der betales kr. 100 i kontingent for sæsonen 2. 

Medlemmer opfordres til at betale medlems-kontingent ved det kommende 
medlemsmøde d. 5. april 2022, eller overfører beløbet til klubbens bankkonto,  

reg.nr. 2520, kt.nr. 2551300903. 
 
 

p.b.v. 
Carsten Nielsen 


