
  

  

  
  

  

                        
  

  

Arrangementer 
 

Hver tirsdag 
 Voksendans i Snoldelev Sognegård kl. 19.30-22.00 

Hver onsdag  (undtagen 1. onsdag i måneden) 
 Spillemandslauget  

 øver i Snoldelev sognegård kl. 19.00-22.00 

 

 

Tirsdag d. 8. januar 2019 

 Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 

 

Tirsdag d. 12. februar 

 Generalforsamling i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 

 

Tirsdag d. 5. marts 

 Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 

 

Tirsdag d. 2. april 

 Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 

 

Følg med på foreningens hjemmeside 

 

spillemandslaug.dk 
 

 
 

  

Deadline for næste nummer: 18. februarDeadline for næste nummer: 18. februar  
Indlæg mails til: venstrebenet@spillemandslaug.dk 

eller sendes/afleveres til Redaktionsudvalget. 

Venstrebenets næste nummer forventes på gaden  
Tirsdag d. 5. marts 
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INDKALDELSE 
 

Så er det tid til den årlige  

generalforsamling, som afholdes i 

 

Snoldelev Sognegård 

Tirsdag den 12. februar 2019 kl. 19.30 
 

Dagsorden er ifølge vedtægterne: 

 
1. Valg af dirigent, stemmetællere og sekretær 

2. Beretning om foreningens virksomhed 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

7. Valg af revisorer og suppleanter 
8. Eventuelt 

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest 2 uger før mødet. 
Indkomne forslag fremlægges for medlemmerne 1 uge før generalforsamlin-

gen. 
 

Vel mødt til en god snak om vores forening. 
 

Der serveres øl og vand, men tag selv kaffekurven med. 
 

Bestyrelsen 

 
  

  

INDKALDELSE 
 

Så er det tid til den årlige  

generalforsamling, som afholdes i 

 

Snoldelev Sognegård 

Tirsdag den 12. februar 2019 kl. 19.30 
 

Dagsorden er ifølge vedtægterne: 

 
1. Valg af dirigent, stemmetællere og sekretær 

2. Beretning om foreningens virksomhed 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

7. Valg af revisorer og suppleanter 
8. Eventuelt 

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest 2 uger før mødet. 
Indkomne forslag fremlægges for medlemmerne 1 uge før generalforsamlin-

gen. 
 

Vel mødt til en god snak om vores forening. 
 

Der serveres øl og vand, men tag selv kaffekurven med. 
 

Bestyrelsen 

 



  

  

  
  

  

                        
  

  

Arrangementer 
 

Hver tirsdag 
 Voksendans i Snoldelev Sognegård kl. 19.30-22.00 

Hver onsdag  (undtagen 1. onsdag i måneden) 
 Spillemandslauget  

 øver i Snoldelev sognegård kl. 19.00-22.00 

 

 

Tirsdag d. 8. januar 2019 

 Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 

 

Tirsdag d. 12. februar 

 Generalforsamling i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 

 

Tirsdag d. 5. marts 

 Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 

 

Tirsdag d. 2. april 

 Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 

 

Følg med på foreningens hjemmeside 

 

spillemandslaug.dk 
 

 
 

  

Deadline for næste nummer: 18. februarDeadline for næste nummer: 18. februar  
Indlæg mails til: venstrebenet@spillemandslaug.dk 

eller sendes/afleveres til Redaktionsudvalget. 

Venstrebenets næste nummer forventes på gaden  
Tirsdag d. 5. marts 

  

  

Nr. 1                     Januar 2019                 32. Årgang 

mailto:venstrebenet@spillemandslusg.dk

