FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER I TREKANTEN
FSR - TREKANTEN

Til medlemmer af FSR Trekanten

3. september 2019
Vores ref. jsm

Kære medlemmer.
Hermed endelig indbydelse til medlemmer af FSR Trekanten med ledsager til:
Rundvisning på Clay Keramikmuseum, Grimmerhus, Kongebrovej 42, 5500
Middelfart.
Generalforsamling og middag på Restaurant Fænøsund, Teglgaardsvej 100, 5500
Middelfart.
Arrangementet foregår
Onsdag, den 18. september 2019 kl. 16.45
Programmet ser således ud:
16.45

Ankomst til CLAY Keramikmuseum.

17.00

Spændende rundvisning i museet.

18.00

Kørsel i egne biler fra CLAY til Restaurant Fænøsund.

18.15

Ordinær generalforsamling for foreningens medlemmer i særskilt lokale.

18.15

Ledsagerne kan nyde en kop kaffe, eller gå en tur langs stranden.

19.00

Middag og efterfølgende kaffe i restauranten på Restaurant Fænøsund.

Aktuelle udstillinger på det berømte CLAY Keramikmuseum Danmark:
•
•
•
•

Ceramic Momentum, International Studio Keramik
Skatkammeret GAVEN fra Royal Copenhagen
Keramikkens Venner 25 år
Pottemagerforeningens 125 års Jubilæum – historie og nutid.
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Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen.
Aflæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår.
Drøftelse af forslag for foreningens aktiviteter i det kommende år.
Forslag til kontingent.
Forslag fremsat af bestyrelsen eller medlemmer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
a. På valg er Jørgen Poulsen, Jens Møller og Jesper Steensbjerre. Alle er
villige til genvalg.
b. Erik Jensen-Dahm var også på valg, men er efter eget ønske udtrådt af
bestyrelsen pga. sygdom.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Restaurant Fænøsund:
I kan glæde jer til en dejlig 3 retters middag.
Som bonusinfo kan vi oplyse, at Restaurant Fænøsund drives af de samme ejere, som
ejer Michelin restaurant MeMu i Vejle.

Pris for deltagelse i arrangementet kr. 400,00 pr. deltager svarende til middagen.
Foreningen er således vært ved drikkevarer, adgangsbilletter, rundvisning og kaffe.
Tilmelding til Elsa Baun Jensen på elb@bdo.dk snarest muligt og senest tirsdag den
10.09.2019.
Betalingen for arrangementet bedes indbetalt samtidig med tilmeldingen, og senest den
10.09.2019 på kontonr. 2440 0440 124 321. (husk at sende en særskilt mail med navne
på medlem og ledsager, eller anføre navne på indbetalingen).
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at videresende indbydelsen til de godkendte
revisorer på kontorerne i medlemsområdet, der ikke allerede er medlem af foreningen.
Husk; at Den gamle Lillebæltsbro er lukket, hvorfor Den nye Lillebæltsbro skal benyttes.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

