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Der indkaldes til ordinær generalforsamling 

i Hawboernes Forening 
 

Lørdag d. 3. oktober 2020 kl.10.00 i Hawboernes hus 
 

På grund af Corona restriktioner beder vi om tilmelding senest den 28.9 
På mail: hawboerne@gmail.com eller sms til mobil: 24433229 

 
 

 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af protokolfører 
3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

på valg er:  
Tove Eriksen (modtager genvalg) 
Gudrun Beckhaus  
Anne Mette Kristensen (modtager genvalg) 
Hanne Marie Kværndrup (modtager genvalg) 

7. Valg af suppleant 
på valg er:   
Jesper Jungersen 

8. Valg af revisor 
på valg er:  
Tage Langballe 

9. Valg af revisor suppleant 
på valg er: 
Poul Christensen 

10. Evt. 
  
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest d. 26-09-20. 
 
På bestyrelsens vegne  
Tove Eriksen 
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Orientering fra Hawboernes forening 
 
 
 

Medlemskontingentet er 100 kr. pr. person årligt 
 
Beløbet betales senest den 1. oktober til: 
 

Sparekassen Thy reg.nr. 9114 konto 401-0005553 
Husk tydeligt navn og adresse! 

 
Kontingentet kan også betales direkte til kassereren. 
 
Vi har brug for din mailadresse, så vi kan spare frimærket. 
 
Har du ikke allerede gjort det, beder vi dig om at gå ind under Kontakt på 
vores hjemmeside www.hawboerne.dk 
Opret dig med mailadresse, navn, hjemadresse og sommerhusadresse. 
Så kan foreningen sende dig væsentlige nyheder, foreningsinformationer og 
kontingentopkrævning pr. mail. 
 
Følg med i hvad der sker i Lildstrand og omegn 
 
Hawboernes Forening har fået hjemmesiden - www.hawboerne.dk 
Her finder du information om Foreningen, aktuelle nyheder, vores 
aktivitetskalender og relevante link til andre hjemmesider i Lildstrand, 
Hannæs-Østerild og Thy.  
 
Følg også med på opslagstavlerne v/Hawboernes hus. 
 
På facebooksiden ”det sker i Lildstrand” finder du opslag om, hvad der rører 
sig i Lildstrand. Du kan også poste opslag om, hvad der sker i Lildstrand. 
 
Hvad sker der på Hannæs, kan man holde sig orienteret om på  
www.Hannæs.dk og på de Info skærme, som opsat i butikker på hele 
Hannæs - i Frøstrup: hos Dagli´Brugsen. 


