
         25. februar 2022 

 

Kære CHAPTER EAST medlem.  

Velkommen til generalforsamling i  

Rebildselskabets CHAPTER EAST: 

 

 

 

 

 

Strandvejen 203, 2900 Hellerup 

E-Mail: rebildeast@rebildfesten.dk 

www. Rebildfesten.dk 

Søndag d. 27. marts 2022 kl. 15:00 (Sommertid starter samme dag) 
 

Mødestedet er i år: Magasinet, Fæstningen, Søbatteriet, 4220 Korsør. 
 

Samkørsel i biler planlægges. Har du /I behov for fælles transport eller har du ledige sæder? Niels vil 

koordinere dette.  

En fælles frokost kan spises 12:00 i ”Støvlet Kathrines Hus” i Sorø: Slagelsevej 63, 4180 Sorø. Frokosten er 

for egen regning. Formanden bestiller bord. Forventet afgang kl. 14:00 fra Sorø. Tilmelding til både frokost 

og generalforsamlingen er nødvendig, læs venligst nedenfor 

   

PROGRAMMET ER SOM FØLGER Kl. 15:00: Vi starter med kaffe, the eller vand.    

 

Kl. 15:10 gennemføres den formelle årlige generalforsamling i CHAPTER EAST: 

 

DAGSORDEN ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse og forelæggelse af budget for det kommende år.   

Behandling af indkommende forslag. * Ingen forslag er modtaget indenfor fristen,  

4. Valg af formand. * 

5. Valg af øvrige 3-8 medlemmer til bestyrelsen. Se kandidater på næste side. * 

6. Valg af revisor. *  

7. Eventuelt. 

 

Kun medlemmer med betalt medlemskontingent har stemmeret på generalforsamlingen.   

 

KL. 15:45 Susanne Thea viser os rundt i sin jubilæumsudstilling. Se venligst i vedhæftede PDF-fil med 

plakat.   

 

Alle er velkomne - også gæster – til både rundvisning, te, kaffe og lidt sødt til ganen samt vand. 

Mødelokalet har en kapacitet til 70 antal personer. Derfor anbefales en hurtig tilmelding, jfr. nedenfor.   

 

Kl. 17:00: Arrangementet forventes afsluttet.  

 

Prisen for deltagelse i traktement og rundvisning er for medlemmer og gæster kr. 100.  

 

Betaling til Danske Bank 3336 3336 050979 - senest onsdag d. 23. marts, 2022 

 

Tilmelding er nødvendig: Senest onsdag d. 23. marts helst pr. mail til rebildeast@rebildfesten.dk med 

oplysning om deltager navn(e), adresse og ledige sæder af hensyn til samkørsel.  

Telefonisk tilmelding kan ske til formandens Mobil: 2065 5174. 

Oplys venligst også om deltagelse i frokosten i Sorø ønskes? 

 

På glædeligt gensyn og med venlig hilsen 

REBILD National Park Society Inc. – CHAPTER EAST v/ 

 

                   Lene Mærsk-Møller 

 Formand   
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Bemærkninger til generalforsamlingens punkter: 

 

Pkt. 4:  

Lene Mærsk-Møller er villig til genvalg som formand.  

Pkt. 5: 

Supplerende kandidat oplysninger jfr. dagsorden: 

Siddende 3 bestyrelsesmedlemmer, der fortsætter indtil GF i 2023 (valgt for 2 år i 2021): 

Jan Quistorff, Lars Nygaard Pedersen og Susanne Thea. 

OG 

Følgende er villige til genvalg af 3 bestyrelsesmedlemmer der skal sidde i 2 år og indtil GF i 2024: 

Vibeke Henrichsen, Scarlett Schibsbye, og Niels Krohn. 

 

Pkt. 6: 

Stats. Aut. Revisor Uffe Nikolajsen er villig til genvalg.  

 


