Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
Tambourforeningen afholder generalforsamling

Lø rd ag d e n 6. a pril 2 0 1 9 k l. 1 1 . 0 0

OBS • • •

I år er der mulighed for deltagelse på 2 locations
- en i øst og en i vest.

Der kobles op via SKYPE så deltagere på begge locations er forbundet

Formanden styrer i ØST:
i Tambourkorpsets lokaler på Livgardens Kaserne,
			
Gothersgade 100, 2100 København K.
Kasseren styrer i VEST:
i Museet om Livgarden “Garderstuen”
			
Kildehuset, Nansensvej 25, 8700 Horsens

DAGSORDEN

ifølge Tambourforeningens
vedtægter - Disse kan ses på
hjemmesiden:
www.tambourforeningen.dk

Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest d. 28. marts 2019.
Endelig dagsorden kan ses på foreningens hjemmeside fra d. 30. marts 2019.
Med venlig hilsen pbv.

Mikkel Kejser
formand

København, marts 2019

TILMELDING: Til generalforsamling på tbf.formand@gmail.com
Tilmeldingsfrist: Lørdag d. 30. marts 2019
Adgangs kontrol: Ved tilmelding skal oplyses:
		
Navn, *medlemsnr., fødselsdato samt om der deltages i øst eller vest.

* Medlemsnummer står på bagsiden af dit

Tambourblad samt på dit kontingentindbetalingskort, som kommer fra Nets sammen med
kontingentopkrævningen.

For deltagere i København gælder:
Der vil ikke være mulighed for
parkering på kasernen
Bemærk:
Grundet de meget strenge adgangskrav er det vigtigt at deltagerne
møder op ved porten senest kl. 10:50
- hvor deltagerne vil blive hentet.
Efter generalforsamlingen åbner
Tambourkorpsets bar og efterfølgende
kan der aftales en evt. spisning ude i byen.

For deltagerne i Horsens gælder:
er der efter generalforsamlingen rundvisning
på Bosse’s museum og efterfølgende spisning
i Restaurant Kildekroen.
Spisning kr. 65,- • 2 slags sild, 2 snitter med ost,

1 øl, 1 snaps, kaffe samt entré til museet incl. 1 LG
Portvin. Yderligere drikkevarer kan købes til den ringe pris af kr. 10,- pr. genstand. + Videofremvisning.

HUSK at indsende din mailadresse til
tbf.formand@gmail.com

Er du i tvivl om hvorvidt din mail allerede
er registreret, så send den igen for en
sikkerheds skyld.

