
Jydsk Forening
Odense, stiftet i 1894

Kære jydske venner !

Så indbyder vi igen til Jydsk Forening's ordinære

GENERALFORSAMLING
på RESTAURANT SKOVEN

tirsdag den 1. maj 200'l kl. 19:00

Vi forventer det bliver dejligt forårsvejr. Derfor har vi valgt at begynde

s,ejlt'r,f På odense Å
med Odense Åfart fra Kunstudstillingsbygningen på Filosofgangen præcis kl. 18:00 til Erik
Bøgh's Sti, hvorfra vi spadserer til RESTAUMNT SKOVEN.

Vi byder velkommen med en drink, inden vi påbegynder den alvorlige del af arrangementet.

Jydsk Forenings formand, P.W. Hansen, har efter 44 år på posten besluttet, at det er tid for
aflastning. P.W. fortsætter som æresformand, men til at varetage foreningens arbejde, skal
vælges en ny fungerende formand.

Dagsorden i henhold {lJgleningels love

1 . Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg af formand
5. Valg af bestyrelse

På valg er Mogens Kamphøvener & John Sunke (begge modtager genvalg)

6. Valg af revisor (Nlels Erik Thrane modtager ikke genvalg)

7. Eventuelt

aftenen med en

Bestyrelsen består herudover af Marianne Demant, Pauli Rosenbeck og Kristian Småkjær.

Efter generalforsamlingen skal vi i gang med det kulinariske, der i år består af en dejlig buffet
afsluttet med kaffe. I løbet af aftenen vil der være underholdning, ligesom vi igen i år afholder
vort populære amerikanske lotteri og håber at sponsorerne vanen tro, vil støfle os med
mange spændende gevinster.

Hele arrangementet inklusive sejladsen koster kr. 150,00 pr. deltager efter at der er fratrukket
et pænt tilskud fra foreningen.

Vi håber på god tilslutning til en hyggelig aften med masser af jydsk hygge og humor. På
glædeligt gensyn tirsdag den 1 . maj kl. 18:00.

Med venlig hilsen
Jydsk Forening
BESryRELSEN

Tilmelding til Hilde Merlin senest mandag den 30. april
på telefon 6613 441 8 eller 6612 071 1 (Elbee Textiles) gerne på eventuel telefonsvarer.
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