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Kære medlemmer,  
 
Generalforsamling for 2017 

Generalforsamlingen afholdes kl. 10.00 langfredag den 14. april på Klintekroen, 4500 Nykøbing Sj. Så 

kan alle da også spadsere hen til kroen. Der vil blive serveret en øl, eller kaffe og kage til medlemmer 

med ægtefælle. 

Om medlemmer har forslag til generalforsamlingen, skal disse indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 
6 uger før generalforsamlingen. (Vedtægternes §4). 
  
Herefter vil bestyrelsen udarbejde den endelige dagsorden, der sammen med formandens beretning, 
regnskabet og budgetforslag vil blive udsendt pr. e-mail eller post senest 4 uger før generalforsamlingen.  
 
Kontingent for 2017.  
Kontingentet skal ifølge vedtægterne indbetales før 31. januar og er uforandret 1000 kr. Beløbet bedes 
indbetalt til foreningens konto i Sparekassen Sjælland, nr. 0517 0000230808.  
 
Vi foreslog sidste år, at man betaler via automatisk ”Overførsel”. Derved er man sikker på at huske 
betalingen, og sparer både sig selv og mig for unødvendigt arbejde. Man kan enten bede sin bank sørge 
for denne automatiske overførsel, eller om man har netbank, kan man udfylde formularen for faste 
betalinger eller overførsler. Der skal man blot skrive eget kontonummer, beløbsmodtager, som er GF-
Klint, kontonummer: 0517-230808, beløb: 1000 kr., sidste betalingsdato: 31. januar. Husk at angive navn 
og sommerhus adresse og parcelnummer som fremgår af medlemsfortegnelsen på hjemmesiden 
www.GF-KlINT.dk. 
 
Man kan også betale i en af Sparekassen Sjællands filialer, for eksempel i Algade 12, Nykøbing Sjælland. 
Men husk at anføre dit navn og din adresse. 
   
Har du fået et nyt telefonnummer, adresse eller en ny e-mail så lad mig det vide. Jeg har fået ret så 
mange mails retur med besked om at adressen ikke fungerer.   
 
Er du i tvivl, så bare ring til mig, tlf. 59 91 90 66 eller 24 88 22 84 eller send en mail rom@nyka.dk  
 
Godt nytår.   
Med venlig hilsen  

 
Svend Rom, kasserer. 


