
HERMED INDKALDES TIL: 

1. Valg af Dirigent 

2. Valg af Stemmetællere 

3. Godkendelse af Dagsorden 

4. Bestyrelsens Beretning og Visioner. 

5. Regnskab til godkendelse, Budget til godkendelse  

- samt fastsættelse af kontingent. 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af Bestyrelse samt Suppleanter 

Den endelige dagsorden udleveres på dagen.                                                  

Passive medlemmer er meget velkomne, og vi minder om at disse har       

stemmeret!                                                                                                                  

Traktementet består atter i år af tarteletter – og de vil blive serveret EFTER     

selve General Forsamlingen.                                                                                   

GENERAL FORSAMLING 
FREDAG D. 07. MARTS 2014 

KL. 17.00 

”MØDESTEDET” 

Dagsorden: 

TILMELDING TIL SPISNING TIL GUMSE på TLF. 20 89 44 16 

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING - SAMT EVT. FORSLAG SKAL               

VÆRE BESTYRELSEN I HÆNDE SENEST D. 27. FEBRUAR 2014. 

BESTYRELSEN 

Den årlige Julefrokost rundede 2013 

af med gevalt.                                

Platterne var købt lokalt og kun få 

var i stand til at sætte en hel til livs. 

Ah hvor det smagte!                              

Og hvor var vi forspiste længe inden 

tankerne faldt på det amerikanske 

Vi var en 10-15 medlemmer, der mødtes 

og ønskede hverandre Glædelig Jul over 

en kop gløgg og de lune            æbleski-

ver. 

Lige med ét forvandledes lokalet til et 

sandt lille juleværksted, hvor de kreative 

De flotteste dekorationer, kranse og 

kors blev bundet – al hvad naturen 

kunne byde på, jævnt krydret med et 

pift kunstigt sne og røde silkebånd.                                           

Humøret var højt, julestemningen i top 

og der prøvesmagtes lystigt på Karins 

hjemmebag, mens man så beundrede 

Jule Hygge - Fredag d. 29 nov.  Julefrokosten  2013 

BON APPETIT! 

Se billederne fra årets gang i                 

LFF-KERTEMINDE på foreningens            

hjemmeside !!                  

www.lffkerteminde.dk 
KOLDING HUS  4. dec. 13 



  Kommende Arrangementer: 

General Forsamling                

Fredag d. 07 /03 - 2014 

Husk at tilmelde dig til Gumse, 

hvis du ønsker at spise med. 

 

KOM OG VÆR MED  

...GØR DIN! INDFLYDELSE  

GÆLDENDE! 

Godt Nytår 2014 

Velkommen til det nye forenings år - et 

år der stadig byder på uvished omkring  

vores fremtidige bopæl, men som også 

samtidig vil danne rammen om en mas-

se sociale tiltag i foreningen. 

Det er endnu ikke endelig afklaret, hvad 

der vil ske med Mødestedet.   Atter en-

gang har vi fået det bevilget til og med 

juni måned men derfra vides endnu 

intet.                                        Forlyden-

der fra ansatte i Kerteminde    Kommu-

ne går tillige på, at stadig flere gennem 

den sidste tid, har ytret ønske om i ste-

det at kunne forblive på        Mødeste-

det fremover!                                            

Bestyrelsen vil dog prøve at bringe lidt 

General Forsamling                                   

er snart forestående og vanen tro 

trakteres der med tarteletter - 4 stk. 

til hver når selve det formelle er vel   

ovre.                                                   

Bemærk: der er således IKKE     

Hygge-Fredag pågældende          

Forening for:  Langtidssyge * Flexjobbere * Førtidspensionister 
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PINGVIN 

SOMMER DRØMME…!! 

Husk: eventuelle forslag skal være 

bestyrelsen i hænde inden for       

tidsfristen.                                         

Dog senest d. 27 / 02 - 13 

På Bestyrelsens vegne 

Vor kasserer Karin ønsker alle et 

godt forenings år anno 2014 

Hvor går vinterferien så til i år min ven? 

Kan du ikke gætte det??? ...Danmark…!!  


