
 

 
 

Thurø 33 klubben 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

samt invitation til klubaften blandt venner. 

 

Generalforsamling 

Mødetid og sted: 

Lørdag d. 25. marts kl.  16:00 

Middelfarts sejlklubs klubhus 

Østre Hougvej 112,  

5500 Middelfart. 

 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for det kommende år. 

4. Fastlæggelse af kontingent 

5. Indkomne forslag.  

Forslag skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før afholdelsen af den ordinære 

generalforsamling, 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Valg af en suppleant til bestyrelsen og valg af revisor 

8. Eventuelt 

Bestyrelsen opfordrer alle med lyst til at stille op til bestyrelsen eller som suppleant. 

Den nuværende bestyrelse genopstiller, så udebliv ikke af den grund. Men har du lyst, så sig til. Bestyrelsen 

opfordrer til både kampvalg og kup. Friske kræfter med nye ideer ønskes.  

Vanen tro vil der være en forfriskning til generalforsamlingen. 

 

Der vil også være mulighed for at købe en erstatning for den nok slidte klubstander og betale kontingentet 

for 2023. 

 



 

 
 

Klubaften 

Efter generalforsamlingen er der alm. hygge. 

Flemming Eriksen vil vise og fortælle om en sørejse på træskib til Svalbard engang i 1980erne, og længe før 

Mikkel Beha og andre fandt derop.  

Vi ved det ikke, men antager der både er røverhistorier, truende forlis, isbjerge og bjørne involveret. 

 

 

Kl. 18:00    serveres der buffet fra restaurant Fænøsund. Det plejer at være rigtigt lækkert. 

Menuen skulle være: 

Brød og smør 

Røget laks, rygeoste creme, agurk, sprød salat 

Rejer med citroncreme og crouton 

Grillet kylling, bagte jordskokker, stegt kål, grillede gulerødder, trøffelsauce 

Æblekompot, hvid chokolade, knas 

Mon ikke også der både bliver til et glas vin og en kop kaffe 

 

Tilmelding på mail til  peter@hyllested.eu 

Pris for spisning og drikkevarer er kr. 325 kr./deltager, som gerne må betales samtidigt med tilmelding på: 

Reg./konto nummer 2255/ 9029 446 307 

BIC/IBAN: NDEADKKK / DK90 2000 9029 446 307 

eller 

MobilePay 9381YP 

mailto:peter@hyllested.eu


 

 
 

Angiv venligst deltagere 

 

Kontingent kan i øvrigt betales på samme kontonummer. Angiv venligt bådnavn.  

Selvom kontingentet for 2023 formelt set ikke er vedtaget på generalforsamlingen, kan man nok godt 

forvente at det bliver uændret kr. 300/båd.  Æresmedlemmer undtaget. 

 

Kulturelt arrangement CLAY Keramikmuseum 

For dem der vil have endnu mere ud af turen til Middelfart, forslås et besøg på CLAY keramikmuseum. 

Nogle af os vil mødes foran indgangen til museet kl. 14.  Entre kr. 120 ved indgangen 

 

Adressen er:      

CLAY 

KERAMIKMUSEUM 

DANMARK 

Grimmerhus 

Kongebrovej 42 

DK-5500 Middelfart 

https://claymuseum.dk/clay-museum/om-clay-keramikmuseum/ 


