Nyhedsbrev no. 1
Så er der gået et år siden at vi overtog ledelsen af Foreningen, og meget er sket i den tid. Jeg
blev opfordret fra flere sider til at skrive et lille nyhedsbrev som kunne udkomme til dem som
modtager bladet digitalt. Dette er så det første - håber at der vil komme flere af slagsen.
Vi har endegyldigt afskaffet girokortet - som var en ekstra udgift for jer, når der skulle betales
kontingent.
Der er banker som rask væk tager 40.- kr. for at betale et girokort. Jeg kan se at de fleste af
jer har taget de nye betalingsmåder til jer - MobilePay og direkte betaling til bankkonto. Bliv
endelig ved med det.
Med overtagelsen af Foreningen fulgte også flere opgaver, som vi langsomt er begyndt at få
luget ud i.
Den næste og vigtigste er den kommende generalforsamling. På den har bestyrelsen fremsat
et nyt sæt vedtægter.
De vedtægter som Foreningen kører med i dag, er fra 1937 med diverse småændringer. Der er
mange - meget forældede punkter - som skal opdateres til 2020.
Endelig er reglerne for at drive en forening i dag blevet strammet op fra officiel side - bl.a. skal
der tydelig stå i vedtægterne, hvem der tegner foreningen angående den økonomiske side. Det
vil sige hvem der har ret til at hæve og indsætte penge på vores konto, samt bruge netbank.
Hvis dette ikke er indskrevet i vedtægterne, kan banken lukke for adgangen til vores
bankkonti, indtil det er på plads.
Derfor ser vi meget gerne at I melder jer til at deltage i generalforsamlingen, og være med til
at sikre at vi også i fremtiden kan få adgang til vores penge og få Foreningen til at være en
forening af i dag.
Tilmeldingen kan ske til:
Formand:
Bjørn Bertelsen

20 27 78 05 bjorn@georgstageforeningen.dk

Palle Andersen

21 54 00 04 palle@georgstageforeningen.dk

Ronald Grassmé

24 76 73 63 postmaster@georgstageforeningen.dk

Næstformand:
Kasserer:
senest den 9. marts, da vi jo er vært ved en lille bid brød og lidt at drikke.
Generalforsamlingen finder sted i Marine Foreningen, Londonsgade 10, Odense, lørdag den 14.
marts kl. 12.00.
Vi arbejder jo også med at finde sted og tid til den næste baksmønstring. Det er jo Fyns tur til
at få besøg af os, og skibet kommer til Odense i slutningen af juni, så det bliver nok under det
ophold at vi afholder mønstringen, men nærmere om det i næste blad.
Skulle du sidde inde med gode ideer, små tekster, eller bare en ide om ud sted hvor at der
kunne arrangeres en udflugt til - som bare skriv til mig, så tager jeg det op i bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen ”Georg Stage Foreningen”

