Ordinær generalforsamling
Onsdag den 9. februar 2022 kl. 10:00
i Maribo Boldklubs lokaler
Blæsenborg Alle 5, 4930 Maribo

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab for året 2021
Indkomne forslag
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg er:
Jette Fynbo Hansen, som modtager genvalg
Karin Hansen, som modtager genvalg
Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år
På valg er Birgit Pedersen, som ikke modtager genvalg
Valg af 1 revisor for 2 år
På valg er Bodil Borgen, som modtager genvalg
Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
På valg er Lissi Poulsen, som modtager genvalg
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes
sendt til Aase Stryhn Hansen, Maglemose 9, 4960 Holeby
eller aasestryhnhansen@gmail.com senest den 2. februar 2022.
NB: Ved ture, hvor der sker egenbetaling, kan dette ske på
konto i Danske Bank reg.nr. 9570 kontonr. 12885970
– og husk med angivelse af indbetalers navn.

Program
for 2022

Onsdag den 12. januar kl. 10:00 hos Maribo Boldklub
Kim Borregaard Eriksen fortæller om Sønderskovhjemmet,
der i mere end 100 år har været forsorgshjem for mænd, der
har gået på landevejen og drukket alt for meget.
Derefter spisning.
Tilmelding senest 5. januar 2022

Onsdag den 8. juni – afgang kl. 10:00 fra Maribo Boldklub
Midt i Blans er opstået et bjerg af flere hundrede spændende
plantearter – et spændende udflugtsmål. Der er god plads til, at vi
kan spise vores medbragte mad – både inde og ude i Blanshaven
nær Bandholm. Vi kører i private biler.
Bindende tilmelding senest 1. juni 2022

Onsdag den 9. februar kl. 10:00 hos Maribo Boldklub
Ordinær generalforsamling. Dagsorden står på bagsiden af
programmet. Vi slutter med bankospil og spisning.
Tilmelding senest 2. februar 2022

Onsdag den 14. september kl. 10:00 hos Maribo Boldklub
Kurt L. Frederiksen fortæller om sin tur til Island med traktor
og campingvogn. Turen varede 6 uger, og Kurt kørte 5200 km.
Derefter spisning
Tilmelding senest 7. september 2022

Onsdag den 9. marts kl. 10:00 hos Maribo Boldklub
Vi får besøg af Rita og Erhard Tonnesen fra Holeby.
De vil tage os med på tur og fortælle om deres rejse til Cuba.
Derefter spisning.
Tilmelding senest 2. marts 2022
Onsdag den 13. april kl. 10:00 hos Maribo Boldklub
Per Lohse fortæller bl.a. om tragedien på Ryde Station.
Det begyndte med et trodsigt tyskerdrilleri i København,
men det endte som et blodigt drama i den lollandske nat.
Derefter spisning.
Tilmelding senest 6. april 2022
Onsdag den 11. maj – afgang kl. 8:00 fra Maribo Boldklub
Vi besøger Københavns Rådhus. Tårnet er 195,6 m. højt.
Vi starter kl. 11:00 med at spise de berømte rådhuspandekager.
Vi kan måske se Jens Olsens verdensur. Der er guidet rundvisning.
Pris 300 kr. inkl. middag – og 1 genstand til maden.
Bindende tilmelding senest 1. maj 2022

Onsdag den 12. oktober kl. 10:00 hos Maribo Boldklub
Linda Sommer fortæller om de grønlandske kvinder, der var
eller arbejdede som frivillige på de grønlandske krisecentre.
Derefter spisning.
Tilmelding senest 5. oktober 2022
Onsdag den 9. november kl. 10:00 hos Maribo Boldklub
Finn og Leif fra lokalhistorisk arkiv fortæller om ”det gamle”
Maribo.
Derefter spisning.
Tilmelding senest 2. november 2022
Onsdag den 14. december kl. 12:00 hos Maribo Boldklub
Så kom vi til vores årlige julefrokost. Håber på god tilslutning
og hyggeligt samvær. Pris 150 kr.
Bindende tilmelding senest 7. december 2022
Tilmelding til Grethe på 5478 1161 eller Aase på
mail: aasestryhnhansen@gmail.com – evt. SMS 2047 0854

