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Kære medlemmer i Lyby Brolaug 

 

Dette er indkaldelse til en i år 2020 anderledes Generalforsamling ! 

 

Onsdag den 5. august 2020 - kl. 18 - på Lyby Strand - ved bordene på stranden ved broerne. 

 

Vi gør Generalforsamlingen kort og går hurtigt derefter over til, at få sandwich, øl, vin og 

vand  på stranden, - så vi trods alt har mulighed for at få hilst på hinanden også i år ����     
 

Så spar aftensmaden den dag og sæt lidt tid af til at samles og få lidt indenbords,Så spar aftensmaden den dag og sæt lidt tid af til at samles og få lidt indenbords,Så spar aftensmaden den dag og sæt lidt tid af til at samles og få lidt indenbords,Så spar aftensmaden den dag og sæt lidt tid af til at samles og få lidt indenbords,    i hyggeligt i hyggeligt i hyggeligt i hyggeligt 
samvær med de andre medlemmer i Brolauget.samvær med de andre medlemmer i Brolauget.samvær med de andre medlemmer i Brolauget.samvær med de andre medlemmer i Brolauget. 
 

OBS !!!OBS !!!OBS !!!OBS !!!                TILMELDING NØDVENDIGTILMELDING NØDVENDIGTILMELDING NØDVENDIGTILMELDING NØDVENDIG    ----    tiltiltiltil    Merete på denneMerete på denneMerete på denneMerete på denne    mailmailmailmail        ----    meretelind@hotmail.dk 

 

 

DAGSORDEN: 

Vi gør i år på grund af den turbulens, Corona situationen har sat verden i, tingene så digitalt som muligt.  

Så I bør venligst på forhånd forholde Jer til det her fremsendte, i stedet for, at det først fremlægges på 

Generalforsamlingen. 

På Generalforsamlingen vil formanden så spørge, om det tilsendte  kan godkendes af de fremmødte. 

 

Beretning er vedhæftet - eventuelle spørgsmål til den, kan rettes til formand Peter Rasmussen. 

peterlybystrand@gmail.com 

 

Regnskab er vedhæftet - godkendt af revisor, - eventuelle spørgsmål kan rettes til kasserer Merete Lind 

Pedersen. meretelind@hotmail.dk 

 

På valg til bestyrelsen er Mogens, Merete og Birger, - der alle modtager genvalg, - bestyrelsen har ikke 

andre forslag og foreslår genvalg.  

 

Eventuelt   - sendes til peterlybystrand@gmail.com 

 

 

Med venlig hilsen 

 

BESTYRELSEN 

LYBY STRANDS BROLAUG OG AKTIVITETSUDVALG 

 


