Nyhedsbrev nr. 1 2012
Kære RAS medlemmer.
Hermed fremsendes det første nyhedsbrev efter vi har nedlagt klubbladet. Vi har valgt at trykke
klubbens årskalender på bagsiden, så alle kan følge med i hvad der er planlagt i løbet af året. De mere
detaljerede oplysninger vil komme til at ligge på hjemmesiden. Der vil også blive informeret på mail
når der er behov for det. Derfor er det vigtigt at alle der ikke tidligere har modtaget mail fra klubben
sender deres mailadresse til Jørgen jlm@primanet.dk
Der er vedlagt et girokort til dem der ikke har betalt kontingentet for 2012, og det bedes betalt snarest
for ikke at få problemer når I skal have licens.
Kontingent for 2012: Aktiv medlem med licens kr. 700,-. Almindeligt medlem kr. 475,-. Aktiv
husstandsmedlem og medlemmer under 18 år kr. 350,-. Almindeligt husstandsmedlem kr. 170,Strandgrunden åbner 1. april kl. 11.00, og priserne er uændret
Godt Nytår
Formand
Jens Erik Jensen
Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
Torsdag den 1 marts 2012 kl. 19.30
I klublokalerne Gl. Hobrovej 40 8920 Randers NV
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning.
3.
Udvalgsformændenes beretning.
4.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5.
Fastlæggelse af næste års kontingent.
6.
Behandling af indkomne forslag.
7.
Valg af Formand, på valg er Jens Erik Jensen.
8.
Valg af revisor, på valg er Jørgen Skjøt.
9.
Valg af udvalgsmedlemmer
På valg er:
A-udv.: Rita Møller og Kristian Kjeldsen
B-udv.: Peder Rise og Morten Pedersen
O-udv.: Leif Johansen og Egon Brøndum
R-udv.: Morten Lunøe og Kenneth Krog Andersen
Valg af suppleant, på valg er Alan Brøndum
10.
Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet under pkt. 6 SKAL være formanden skriftligt i hænde senest den 14.
februar 2011 og vil blive offentliggjort i klublokalerne fra den 16. februar 2011
For at nogen kan vælges, SKAL de enten selv være til stede eller have skrevet under på en fuldmagt.

Bestyrelsen

