Årsmøde den 20-21-22
september 2019

Munkebjerg Hotel, Vejle
Programmet for DSFs 100 års jubilæum:
FREDAG D. 20 SEPTEMBER
17.00 - 18.00:
19.00 - 21.00:
21.00 - 22.00:
22.00 - 24.00:

Ankomst til Munkebjerg Hotel.
Kom i god tid og bliv indkvarteret.
Fælles spisning (vand, øl og vin er inkluderet).
Beatles Forever Koncert
Social samvær (vand, øl og vin er inkluderet)

LØRDAG D. 21 SEPTEMBER
07.30:
09.00 - 10.30:
10.30 - 11.30:
11.30:
12.00 - 13.00:
13.00 - 15.00:
15.00:
15.30 - 16.30:

Morgenbuffet
Karen-Marie Lillelund
Overdragelse af den nye fane, mulighed for at give gaver, kaffebuffet
Med bus til BowlnFun i Vejle
Frokost hos BowlnFun
Bowling, minigolf etc. til alle.
Med bus til Munkebjerg HOtel
Generalforsamling og kaffe

GALLAAFTEN
18.30 - 19.00:
19.00: 	

00.30:

Velkomstdrink
Gallamiddag (vand, øl og vin inkluderet) 21.00: Kaffe/te
med petitfours og avec .
Musikalsk underholdning og dans v. JB-Band
Natmad

SØNDAG D. 18. SEPTEMBER
07.30 - 10.00:
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Morgenbuffet og afrejse
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BEATLES FOREVER
Sangerinde Karoline Budtz og guitaristen Søren
Bødker Madsen giver de en forrygende koncert
med fortællinger om og fortolkninger af The
Beatles’ udødelige sangskat. De to er de musikalske hovedkræfterne i to tv-serie om Beatles’
musik, som har været vist på DRTV og som nu er
afsat til hele Skandinavien. Søren Bødker Madsen er uddannet både fra Det Jyske Musikkonservatorium og fra Basel og Wien og har vundet internationale guitarkonkurrencer. Karoline
Budtz er uddannet rytmisk sanger fra Det Jyske
Musikkonservatorium og optræder i mange forskellige sammenhænge lige fra jazz-klubber til
kirker.

SJOV UNDERHOLDNING HVOR
ALLE KAN VÆRE MED.
Tab nogle frokostkilo på en af de 16 bowlingbaner. Et lysshow tændes imens bowlingkuglerne ruller ud til det nystes musik fra et stort
lydanlæg. Eller prøv den superspændende 12
hullers minigolfbaner eller nogle af de andre
aktiviteter. Sved på panden og 2 timer i godt
selskab.

HUMOR SOM VÆRKTØJ TIL
ARBEJDSGLÆDE
Det humoristiske overskud starter hos os
selv og Karen-Marie Lillelund giver i
dette foredrag mange forskellige bud på,
hvor vi kan begynde i det nære, på jobbet i parforholdet og i forhold til os selv.

ET MUSIKALSK GENSYN MED
JB-BAND.

Mange medlemmer kan sikkert huske JBBand som indtil 2011 var garant for årsmødernes musikalske underholdning. JB-band
består af fire musikere og sangerinde: Jørn
Bonde, Rasmus Welling, Steen Christensen,
Thomas Mürer og Christine Berthelsen. Alle
mestrer hver især flere instrumenter – også
uden strøm – og orkestreret kan derfor opfylde et hvert musikalsk behov fra udendørs
musik med stråhat til underholdning på en
bustur, dinér og dansemusik, alt sammen i en
kvalitet, der får det til at syde og swinge for
aldersgruppen 5 til 100 år.
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Generalforsamling
1.

Dirigent Ivan Bak

2. 	Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, med efterfølgende godkendelse.
3.

Godkendelse af det reviderede regnskab.

4.

Indkomne forslag.

5.

Godkendelse af næste års budget.

6.	Fastsættelse af kontingenter. Bestyrelsen foreslår at fastholde de nuværende kontingenter.
7.

Valg af bestyrelse

		
		
		
		
		
		
		
8.

På valg:
Formand Finn Udengaard, modtager genvalg.
Sekretær Herbert Wolthoorn, modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem Leif Paulsen, modtager genvalg.
Bestyrelsessuppleant Henrik Niss, modtager genvalg			
Bestyrelsessuppleant Kurt Søgaard, modtager genvalg
Revisor Niels Tiedje, modtager genvalg.
Eventuelt.

Tilmeldningsblanket for efterårsmøde 20., 21. og 22. september 2019
Deltagernavn: 					Ledsagernavn:
Firma: 						Adresse:
PRIS 									
Hele arrangementet med to overnatninger i delt dobbeltværelse.
20. til 22. september. Pris pr. person: kr. 2800
Arrangementet med kun en overnatning 21. til 22. september. Pris pr. person: kr. 2400
Tillæg for enkeltværelse pr. nat: kr. 500
Hele arrangementet uden overnatning. Pris pr. person: kr. 1900
I ALT KR:
Der kan forekomme ændringer i programmet. (jf. www.dsf1919.dk). Tilmelding med alle oplysninger sendes til:
Knud Bryndum, Kronebakken 39, 2830 Virum. Tlf. 45 85 84 43 / Mob. 21 67 12 36 / e-mail: knud.bryndum@webspeed.
dk Tilmeldingen er først gyldig, når beløbet er modtaget. Indbetal beløbet enten ved girokort på kontonummer
6684041 eller Netbank ved bankoverførsel til konto reg. R. 4406 kontonr. 6684041 i Danske Bank.
HUSK at påføre medlemsnummer, navn og Årsmøde 2019.

Sidste frist for tilmelding: 5. juli 2019
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