ANEMONENYT
Nyhedsbrev fra Støtteforeningen for Svanevig Hospice

februar 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I håb om at I er kommet godt ind i det nye år, udsender vi hermed et ganske kort nyhedsbrev med
oversigt over planlagte arrangementer inden for det kommende halve år samt
Indkaldelse til årets generalforsamling i Sundkirken, Ø.Toreby, Nykøbing F. den 24. marts 2022

Mandag den 7. marts 2022 kl. 19.30 REVY i Sprøjtehusteatret, Voldgade 1, Nykøbing F.
Forpremiere på Sprøjtehusteatrets revy.
Entré 100 kr. som indbetales forud på Støtteforeningens MobilePay
nr. 640235. Husk at skrive Billet(ter) og et navn i kommentarfeltet.
Der udleveres ikke billetter, men navne tjekkes blot ved indgangen,
og der er unummererede pladser.
Har du ikke selv MobilePay på din telefon, så prøv at få hjælp hos
en anden. Sidste dag for indbetaling er den 18. februar.

Fredag den 10. juni 2021 kl. 10.50 Besøg på Krenkerup
Patrick Reventlow-Grinling viser rundt på bryggeriet en times tid, hvorefter,
der er traktement med tapas og øl i Traktørstedet. Pris og vejledning til køb af
’billetter’ vil fremgå af næste nyhedsbrev.
Der kan ikke reserveres plads endnu.

Onsdag den 27. og torsdag den 28. juli 2022
Seniorfestival på Højskolen Marielyst
Her kan I – blandt mange andre udstillere - møde repræsentanter for Støtteforeningen for Svanevig Hospice på stand på
Seniorfestivalen. Læs meget mere om festivalen og køb af
billetter på Højskolens hjemmeside SENIORFESTIVAL - HØJSKOLEN MARIELYST

Underholdning i forlængelse af generalforsamlingen den
24. marts 2022
Glæd jer til en morsom og musikalsk afslutning, på aftenen for
årets generalforsamling, hvor Rasmus Krogsgaard – som de fleste
kender fra bl.a. Nykøbing F. Revyen – vil stå for underholdningen.
Se indkaldelse til generalforsamlingen på næste side.

Indkaldelse til Støtteforeningens generalforsamling
torsdag den 24. marts 2022, kl. 19.00 i Sundkirken
Linde Allé 34, Ø.Toreby, 4800 Nykøbing F.
Program
Velkomst v/formand Ruth Bierre
Fællessang Den blå anemone
Generalforsamling med følgende dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og referent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning for 2021 v/formand Ruth Bierre
Aflæggelse af regnskab for 2021 og fremlæggelse af budget for 2022
v/kasserer Arne Kørup
5. Fastsættelse af kontingent for 2023. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår § 9 i vedtægterne ændret, så bestyrelsen ændres fra 5 til
7 medlemmer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Arno Larsen, ønsker ikke genvalg
Ruth Bierre, villig til genvalg
Dorthe Vistisen, villig til genvalg
Under forudsætning af vedtagelse af forslaget i pkt. 6 skal der således vælges
5 medlemmer. 3 medlemmer for 2 år og 2 medlem for 1 år
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
Lars Bo Petersen, villig til genvalg
10.Valg af revisorsuppleant
11.Valg af delegerede til Hospice Forum Danmarks årsmøde
12.Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil hospicechef Birgitte Bülow og frivilligkoordinator
Mette Engell Friis orientere om hverdagen på Svanevig Hospice.

Pause med kaffe/te og kage og herefter underholdning ved Rasmus Krogsgaard.
Se omtalen på modsatte side.

