Søsat 1853
RUDKØBING
SØMANDSFORENING
Tidligere Rudkjøbing Sømandsforenings Hjælpekasse

Rudkøbing, medio december 2019 / TLF/NG-SSN

Halløj kære medlem af Rudkøbing Sømandsforening,
Tiden løber, men Rudkøbing Sømandsforening iler med. Her har du lidt aktuel info om
kontingent, generalforsamling, festmiddag og en forårs-udflugt på bedding.
Kontingent vedtaget på generalforsamling i 2019 er 150,- kr. for et år. Vi beder dig derfor
venligst om at indbetale 150,- kr på kontonummer 5630 8254 402 967 (Nordea,
Rudkøbing) senest inden generalforsamlingen (se nedenfor). Husk at skrive dit navn i
oplysningsfelt. Du kan også betale kontant til kasserer eller et andet bestyrelsesmedlem.
Kontakt-adresser på bestyrelsen finder du på www.rudkoebing-soemandsforening.dk.
Dit kontingent bidrager til at holde liv i en af Langelands ældste foreninger - nu 167 år
gammel. Beløbet dækker bl. a. krans til Midtermolen 5. maj, efterfølgende traktement,
annonce og traktement til generalforsamlingen, musik til festmiddag i januar, web-siden
samt diverse udgifter til øvrig løbende drift af foreningen, fx foredrag og udflugter.
Rudkøbing Sømandsforenings traditionsrige generalforsamling og festmiddag er i 2020
lørdag den 18. januar hhv. kl. 17:00 og 18:30 på Hotel Skandinavien, Gåsetorvet,
Rudkøbing. Sæt kryds!
Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være formand Torben Lunnemann
Frederiksen i hænde senest 31. december 2019. Se mail nedenfor.
Festmiddag med musik er samme pris som i år, dvs. 315 kr for velkomstdrink, suppe og
peberrodskød, romfromage med kirsebærsovs samt kaffe med kransekagekonfekt.
Tilmelding til formand (se nedenfor) eller andet bestyrelsesmedlem senest søndag den 12.
januar 2020. Se også kommende mailet reminder og annonce i Øboen 7. januar 2020.
En gang i foråret planlægges en Store Færgedag. Glæd dig! Vi sejler med både m/f
Ærøxpressen og m/f Ellen. Mere info på generalforsamling, på web og i kommende mail.
Pbv. - gode sømandsforenings-hilsener og glædelig jul fra

Torben Lunnemann Frederiksen, fmd. (lunnemann@frederiksen.mail.dk, tlf. 23492210) og
Nils Gotfredsen, kass. (gotfredsen@webnetmail.dk, tlf. 23242217)
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