LANDSGENERALFORSAMLING 2021
(WEEKEND OPHOLD FOR LAFFER)
Som afholdes på
Sandholmgård, Ellebækvej 11, 3400 Birkerød
Søndag den 20. juni 2021, kl. 10.00

Dagsorden Landsgeneralforsamling:

Kammeratligt samvær:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Landsformanden aflægger å rsberetning.
3. Landskassereren fremlægger det reviderede
å rsregnskab.
4. Fastsættelse af å rskontingent for næste
regnskabså r.
5. Behandling af indkomne forslag.
Forslag til sager til behandling på landsgeneralforsamlingen og navneforslag til landsformanden,
Hans Peter Bach, Kattegat Strandhave 22, 3390
Hundested, eller på mail: hp@hpbach.dk. Forslag
skal efter vedtægterne være modtaget af landsformanden 14 dage før , det vil sige senest 5, juni
2021, kl. 23.59.
6. Valg af landskasserer for 2 å r (i ulige å rstal).
På valg er Torben Rasmussen. Modtager genvalg.
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 å r,
På valg er Jørn Chr. Jessen. Modtager genvalg.
8. Valg af é n suppleant til bestyrelsen for 2 å r.
På valg er Jens Ove Brink
. Modtager ikke genvalg.
9. Valg af en revisor for 2 å r,
På valg er Helge Würts. Modtager genvalg.
10. Valg af revisorsuppleant for 1 å r.
På valg er Ole Larsen. Genopstiller ikke.
11. Orientering om tid og forventet sted for næste
ordinære Landsgeneralforsamling.
12. Eventuelt.

Program lørdag den 19. juni:
Kl. 13.00 - 14.00 Mødetidspunkt med kaffe/ kage og
udlevering af værelsesnøgler på
Sandholmgå rd.
Kl. 14.00
Formandsmøde for lokale formænd.
Kl. 14.00
Tur for øvrige deltagere (til Orkidegartneren og Esrum Sø med mulighed for en kop kaffe med brød.
Kl. 17.30
Indkvartering på Høveltegå rd.
Kl. 19.30
Middag med efterfølgende kammeratligt samvær på Sandholmgå rd.

Program søndag den 20. juni (alt på
Sandholmgå rd):

Kl. 09.00
Morgenmad.
Kl. 10.00 - 11.30 Landsgeneralforsamling.
Mulig aktivitet for ledsagere, ellers
afslapning på Sandholmgå rd.
Kl. 11.30
Konstituerende landsbestyrelsesmøde (kun for Landsbestyrelsen,
Redaktør/Webmaster og suppleanter).
Kl. 12.00
Fælles spisning.

Efter Landsgeneralforsamlingen er der frokost på
Sandholmgå rd.
Pris for middag kr. 275.00 pr. person. Pris for Indkvartering kr. 150,00 pr. person.
Der er begrænset antal dobbeltværelser til rå dighed, hvorfor enkelte par må være indstillet på overnatning i 2
enkeltværelser.

Kørselsvejledning eller rejseplan kan rekvireres hos landsformanden. Afhentning fra Allerød Station er mulig.
Som sædvanligt vil der blive holdt kammeratligt samvær lørdag eftermiddag og aften. Da er vores ledsagere
selvfølgelig meget velkomne.
Der vil være mulighed for at overnatte, så tag partneren med.

Landsbestyrelsen glæder sig til at se mange LAFFER med ledsager den 19. og 20. juni 2021
Tilmelding: Bindende tilmelding senest fredag den 28. maj 2021 til:
Landsformand Hans Peter Bach, Kattegat Strandhave 22, 3390 Hundested, tlf. 40 42 69 04 eller mail:
hp@hpbach.dk. eller Landskasserer Torben Rasmussen, Ringstedvej 198, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf. 59 18 32
68 og 30 30 28 27 eller mail: trekv@godmail.dk.

____________________________________________________________________________________________

Luftværns-Artilleri-Foreningen

Ændringer til Landsgeneralforsamlingen
På grund af vandskade på Høveltegård har vi ingen overnatningsmuligheder der.
Derfor har vi desværre måttet lave nogle ændringer på programmet.
Formandsmøde lørdag eftermiddag er a lyst.

Program for Generalforsamlingen.
Ankomst Sandholmgård kl.10 - 11,00.
Der er en mindre let tag-selv frokost indtil kl. 12.00.
Kl.12.00 generalforsamling med Kaffe, og en øl som vi plejer.
Dagsorden som omtalt i Projektøren.
Efter generalforsamlingen er der ”Tag selv-buffet” inden vi kører hjem.
Deltagelse og mad er gratis.

Kammeratligt samvær lørdag aften
Holder vi som vi plejer.
Ankomst kl. 15.00-16.00 - Hyggeligt samvær med kaffe og kringle.
Kl. 18.00 Middag med vin/øl ad libitum under middagen.
Kl. 23.00 Selvtransport til overnatningssted.
Søndag morgen kl. 9.00, Morgenmad på Sandholmgård.
Samlet pris 275.00 kr.
Kontakt formanden for eventuel - overnatningsmuligheder.

