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Bogense, februar 2020
Kære Castors Venner,
Det gode gamle træskib, Castor af Bogense, som denne forening jo er støtteforening for, har vi
måttet undvære i år. Den store reparation på værftet i Egernsund går nu ind i sin sidste face. Efter
at have ventet på plads på bedding, er Castor på land igen, styrbords side er åbnet, planker og
spanter er ved at blive skiftet og vi forventer Castor til Bogense i sidste halvdel af marts.
DET BLIVER STORT!
På kajen står Bundholdet og andre håndværkere klar til at tage over, og sejladserne i sæsonen kan
gennemføres som planlagt.
Men "Castors Venner" har haft et fantastisk år med flot deltagelse til mange hyggelige JAZZ-FORFULDE-SEJL. Tak til alle jer, der bakkede op! Nu står vi foran en ny sæson, og en god fremtid ser
ud til at ligge for vores fødder. Foreningen indkalder hermed til
Generalforsamling
den 16.marts 2020 kl. 19.00
i Medborgerhuset på Gyldensteensvej 24 i Bogense
Mød frem til generalforsamlingen, der både vil berette om foreningens aktiviteter med de populære
koncerter, men også fortælle om hvordan det går med Castor og hvordan fremtiden ser ud. Castor
er et helt enestående fælles projekt for Nordfyn, og bestyrelsen er ydmyg og taknemmelige for jeres
opbakning. På hjemmesiden ser I løbende en opdatering af koncertplanen for 2020.
Betaling af kontingent:
Betaling af dit kontingent for 2020 kr. 100,- pr. medlem, bedes indbetalt inden generalforsamlingen.
Vi beder om at I følger anvisningen på hjemmesiden https://castorbogense.dk/Foreningen.html , så
vi kan se hvem der har betalt. Det er stadig ikke lykkedes banken at sætte navn på de enkelte
indbetalinger på MobilPay.
Bestyrelsen er taknemmelige for den støtte du yder Castor, og ønsker et godt 2020.
Venlig hilsen
foreningen Castors Venner
http://www.castorbogense.dk
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Generalforsamling i foreningen Castors Venner
mandag, den 16. marts 2020 kl. 19
i Medborgerhuset, Gyldensteensvej 24, Bogense
DAGSORDEN

1.
2.
3.
4.

Velkomst og valg af dirigent
Bestyrelsens beretning fremlægges v/formanden
Regnskab fremlægges v/kassereren. Fastsættelse af kontingent for 2021.
Valg til bestyrelsen, på valg er
a. Kjeld Bruun (modtager genvalg)
b. Otto-Vilhelm Kaalund (modtager ikke genvalg)
c. Carl Martin Christensen
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

