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Ribe, 22.8.2014 

 

Til Tangehyttens venner! 

 

Tangehytteforeningen er nu kommet godt i gang. Der har været en fin tilgang af medlemmer, 

så vi nu er oppe på i alt 26 betalende medlemmer., men der er naturligvis plads til flere. 

I foråret har vi afholdt den første arbejdsdag i nyere tid, så en del af medlemmerne er også 

aktive i forbindelse med hytten. Så alt i alt er vi i bestyrelsen glade og tilfredse. 
 

Ifølge vedtægterne er det ved at være tid til at afholde Tangehytteforeningens årsmøde. 
 

Bestyrelsen vil derfor gerne indkalde foreningens medlemmer til 
 

ÅRSMØDE M.M. I TANGEHYTTEN 

FREDAG DEN 19. SEPTEMBER 2014 
 

Program for dagen: 

Kl. 13.00 – 17.00 Den anden årlige arbejdsdag afvikles 

 Arbejdsopgaverne planlægges ud fra indkomne ønsker fra 1.Ribe Trop 

 og tilgængeligt mandskab på dagen 
 

Kl. 17.00 – 18.00 Årsmøde med dagsorden ifølge vedtægterne: 

 1 - Aflæggelse af årsberetning 

 2 - Aflæggelse og godkendelse af regnskab – herunder  

      fastlæggelse af kontingent 

 3 - Indkomne forslag 

 4 - Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  

      (der nyvælges 2 pr. år) 

      De nuværende medlemmer er villige til genvalg! 

 5 - Eventuelt 
 

Kl. 18.00 – 21.00 Fællesspisning 

 Alle er velkommen til at være med til fællesspisningen uanset om man 

har været med til den foregående arbejdsdag og årsmødet. 

 Foreningen laver maden til en kuvertpris på kr. 50 pr. person, og du be-

des medbringe egne drikkevarer. 
 

Af hensyn til planlægningen af dagen vil vi gerne høre, om du kommer til arbejdsdag, årsmø-

de, fællesspisning eller slet ikke kan være med. Svaret må meget gerne være som en mail se-

nest fredag den 12.september til post@tangehytten.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

  Anna-Grethe Simonsen 

    Else & Mogens Jepsen 

      Lene & Henning Gerken 

        Irene & Niels Pinborg 

          Hans-Erik Bøge Henriksen 
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