Onsdagsmøderne starter vi kl. 14.30 med hyggesnak og kaffebord til kr. 25.
08. jan.

”Pigerne på Sprogø” ved Carsten Egø Nielsen.

Carsten fortæller om internatet for åndssvage og seksuelt løsagtige kvinder.
22. jan.

Bjergbankens Cabaret.
Bjergbankens Cabaret v/Birgit Holm underholder med populære sange i tilpassede
kostumer.

05. febr.

Billedforedrag om Jordan ved Lisbeth Vognsen.
Jordan er et fredeligt muslimsk kongedømme klemt inde mellem sine magtfulde
naboer og med bibelske stammer, romere, korsfarer, nabatæere og beduiner.

19. febr.

Hårby Musikanterne – 3 musikanter på harmonika og guitar med fællessang.
Deres repertoire er en skøn blanding af årstidssange, fædrelandssange, danske og
internationalt kendte popsange, revyviser, sømandsviser, skotsk/irsk folkemusik mv.

04. marts

”Brunsvigershow” ved radiovært Erik Nielsen.
Erik fortæller om sin bog Brunsvigeren via en masse fotos og historier. Der bliver
mulighed for at købe et signeret eksemplar af bogen, som også indeholder opskrifter.

20. marts

Forårsfest, kl. 18.00 – kl. 23.00.
Fælles spisning og efterfølgende musikalsk underholdning samt dans ved ”Ib med
venner”. Der vil være amerikansk lotteri.
Prisen er kr. 150,00. Egne drikkevarer medbringes.
Tilmelding og betaling senest onsdag, den 11. marts 2020 på tilmeldingsliste eller via
klubbens hjemmeside: efterloenmiddelfart.dk. Deltagerantallet er begrænset til 90.

01. april

”Livet og jobbet” ved Jens Sørensen, Middelfart
Jens har mange titler – forretningsmand, rådgiver, forfatter og foredragsholder m.fl.

22. april

Generalforsamling, kl. 15.00.

Generalforsamling afholdes i henhold til vedlagte dagsorden.

Efter generalforsamlingen byder vi på overraskelser. Tilmelding hertil er nødvendigt af hensyn til
afviklingen. Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 20.00.Tilmelding kan ske via
tilmeldingsliste eller via klubbens hjemmeside: efterloenmiddelfart.dk.

Indkaldelse til generalforsamling – onsdag, den 22. april 2020, kl. 15.00.
Der serveres kaffe kl. 14.30.
Dagsorden ifølge vedtægt.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
4. Forelæggelse af klubbens årsregnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag samt kontingent fastsættelse.
6. Valg af formand (ulige år).
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt revisorer.
a. På valg til bestyrelsen er Frits Knudsen og Poul Sterby.
b. På valg som bestyrelsessuppleanter er Jørgen Hansen og Hans Kruse Nielsen.
c. På valg som revisor er Kirsten Nielsen og Doris Mathiesen. På valg som
revisorsuppleant er Anni Christensen.
8. Eventuelt.
NB. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingens afholdelse.

