
INVITATION TIL 
GENERALFORSAMLING 
OG FÆLLESSPISNING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
   
 

 

 

         Januar 2015 

Følg Lokalrådet på 

  www.mesinge.dk 

 

Mesinge Sogns Lokalråd indkalder hermed 
medlemmer – og alle andre interesserede – til 
den årlige generalforsamling 
 

tirsdag den 27. januar kl. 19.30 
(efter fællesspisningen). 

 
Dagsorden ifgl. vedtægterne, som i øvrigt kan 
findes på www.mesinge.dk  
 
Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
Udover regnskab og beretninger vil der blive 
givet information om det foreliggende forslag 
til en politik for landsbyerne i Kerteminde 
Kommune. 
 
Mød op, lyt, giv din mening til kende og vær 
med til at gøre Mesinge og omegn til en levende 
landsby. 
 
Alle er velkomne. 

Oplev ”Smagen af 
Hindsholm” 

 

Mesinge Sogn Lokalråd  
inviterer til fællesspisning  
tirsdag den 27.1 kl. 18 - ca. 19.30 
Vi glæder os igen at se dig—og også gerne din familie, naboer m.fl. 

og håber på en god fælles oplevelse i Forsamlingshuset.  

Menuen vil være hamborgryg m/grøntsagsæggestand på en bund 

af salat, tomat m.m. 
 

Deltagelse i fællesspisning koster 90 kr. for voksne medlemmer og 

40 kr. for børn (skolesøgende). 

Er man ikke medlem betales en ekstra 10’er.  

(betalingen er for mad, kaffe  (75 kr.) + leje af forsamlingshus).   
 

Vi glæder os til at se jer.  
 

Tilmelding (gerne pr. SMS) senest fredag den 23.1 til en af 

følgende: 
 

Karsten K. Hansen tlf. 30 33 67 22  

Poul Kjellberg  tlf. 30 13 20 56 

Inge Kuhlmann  tlf. 65 34 21 14  

Tina Hansen  tlf.  28 14 19 10  

Søren Nielsen  tlf. 20 46 08 75 

Steen Hjorth  tlf. 21 43 07 26  

 

Oplys venligst om du tilmelder skolesøgende/ikke skolesøgende 

børn eller voksne. 

 

Medlemskab 2015. 
Så er det tiden at forny dit medlemskab af Mesinge Sogns Lokalråd. 

Det gør du ved at benytte det girokort, der er omdelt sammen med 

denne invitation – eller ved at indbetale via netbank. 
 

Medlemskontingent for 2015 (75 kr. pr. husstand) eller 50 kr. 

enkeltmedlemmer) kan indbetales via netbank på konto 6864 

0001026684.  
 

Vi håber DU vil støtte det lokale fællesskab ved at være medlem af 

Mesinge Sogn Lokalråd (se mere på www.mesinge.dk/Lokalrådet) 
 

Firmaer og foreninger vil modtage særlig skrivelse med opfordring 

om at betale kontingent til Lokalrådet. 

 

 

HVIS DU KENDER NOGEN, DER ENDNU IKKE 

HAR VÆRET MED TIL FÆLLESSPISNING, 

KUNNE DET VÆRE, AT DU SKULLE DIT FOR 

AT FÅ VEDKOMMENDE MED DENNE GANG !!!! 

http://www.mesinge.dk/
http://www.mesinge.dk/Lokalrådet

