Sulelængens Venner – Nyhedsbrev til medlemmerne
2. december 2016
Generalforsamling søndag den 8. januar 2017 kl. 13:00 i Sulelængen/Orangeriet i Magtenbølle
Hermed indbydes alle medlemmer af foreningen til den årlige generalforsamling.
Kom og hør beretningen om et godt år – i hvert fald for foreningen og vore aktiviteter i Sulelængen.
Regnskabet er også fint – og selv om der er valg til bestyrelsen, risikerer ingen af jer at blive valgt, med mindre
nogen har stærkt ønske og gode argumenter derfor 
Vi løfter også sløret for bestyrelsens planer for 2017-sæsonen – og vi lytter gerne til andre(s) ideer…
De fremmødte får en bid brød + lidt at drikke – derfor beder vi om tilmelding senest fredag den 6. januar, tak.
SMS: 30252794 (Ingrid) eller e-mail: magtenboelle@gmail.com

Eftersommeren og efteråret 2016
Vi havde tre rigtig gode og velbesøgte Musik & Bruncharrangementer i august-oktober. Derudover var vi den
22. oktober aktive i forbindelse med den årlige Æblefestival i Assens Kommune. Der var hyggelig caféstemning i Sulelængen, som i dagens anledning var omdøbt til ”Café Æblet”.
Foreningen skaffede i øvrigt også penge fra VELUX FONDEN til mosteudstyr, som ”aktive ældre” har brugt
flittigt i oktober-november. Ideen har været at udnytte lokale æbler til at lave æblemost af, og at opfordre folk
til at lave æblemost af deres ellers u-udnyttede æbler. Projektet er lykkedes rigtig godt, og de aktive omkring
projektet har store planer for den videre udnyttelse af æbler og mosteudstyret i æblesæsonen 2017. (Også dette
fortæller vi mere om på generalforsamlingen)

Kontingent 2017
Dette Nyhedsbrev udsendes til alle, som har betalt kontingent i 2016. Det er også jer, der har adgang og
stemmeret til generalforsamlingen den 8. januar 2017. Vi håber selvfølgelig, at I alle også gerne vil være
medlemmer i 2017. Vi forventer ingen ændring i kontingentet (100 kr. pr. person) – men da kontingentsatsen
for 2017 først besluttes af generalforsamlingen den 8. januar, opfordrer vi til, at I venter med at indbetale
kontingent til efter generalforsamlingen

Næste Nyhedsbrev
Næste Nyhedsbrev udsendes medio januar efter en forhåbentlig vel gennemført generalforsamling. Her vil
bla. 2017-progammet blive bekendtgjort – og også kontingentsatsen for 2017

Vi ønsker jer alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår!

