Amager Marineforening

SIDSTE NYT - DECEMBER 2019
________________________________________________________________________________
11. december 2019

Vigtig information til medlemmerne:
Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen må meddele jer følgende:
Lørdag d. 7. december 2019 modtog vi brev fra Melstedhusenes administrator om, at
Amager Marineforenings lejemål gennem 25½ år, Randkløve Allé 5 kld. (Marinestuen) er
opsagt til fraflytning med udgangen af november 2020 - altså om knap et år.
Som begrundelse for opsigelsen nævnes det, at man har planlagt en anden fremtidig
anvendelse af lokalerne.
På et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 10. december 2019 har bestyrelsen besluttet at
gennemføre de traditionelle aktiviteter i Marinestuen frem til og med september måned
2020, med mindre der findes et andet værested inden da.
Bestyrelsen vil stå i spidsen for at forsøge at skaffe jer medlemmer et nyt værested - en
ny Marinestue - og det kræver også jer medlemmers fulde opbakning og assistance.
Har du kendskab til et muligt sted til at etablere en ny Marinestue, så kontakt
formanden.
Et overordnet krav til et nyt værested er, at det er overkommeligt at komme til og fra
med offentlig transport.
Vi vil orientere jer løbende når der er nyt, og ved generalforsamlingen lørdag d. 29.
februar 2020 kl. 11 gives der en opsummering af status.
På bestyrelsens vegne
John Rasmussen
formand

…det sker:
Lørdag d. 14. december 2019 - JULEFROKOSTEN er fuldtegnet med 40 tilmeldte - hvor dejligt!

Tirsdag d. 24. december 2019 kl. 10:30 - JULEGUDSTJENESTE i Holmens Kirke.
Kl. 12 - Kranselægningshøjtidelighed ved Mindeankeret.

MARINEHJEMMEVÆRNETS NYTÅRSGUDSTJENESTE

”Det Blå Danmark”
i Holmens Kirke

søndag d. 5. januar 2020 kl. 14
Gæstetaler:
Kontreadmiral Torben Mikkelsen
Chef for Søværnskommandoen

Vær med til denne festlige markering af det nye års komme
med reception i kirken efter gudstjenesten - det er altid rigtig hyggeligt!
Store ordner anlægges.

Amager Marineforenings bestyrelse
indkalder herved til

32. ord. generalforsamling
lørdag d. 29. februar 2020 kl. 11:00 i Marinestuen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Bestyrelsens Årsberetning for 2019
Godkendelse af Årsregnskab 2019
Bestyrelsens forslag
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for 2021
Valg til bestyrelsen
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Valg af sendemand og sendemandssuppleant
Valg af flagbærer og reserveflagbærer
Eventuelt

Bemærkninger:
- forslag til dagsordenens pkt. 5 skal være formanden i hænde senest d. 15. februar 2020,
- endelig dagsorden samt forslag til dagsordenens pkt. 4 & 5 udsendes medio februar 2020,
- der vil være gratis kaffe samt salg af øvrige drikkevarer fra baren,
- det henstilles at tobaksrygning sker udendørs,
- efter generalforsamlingen vil der være gratis skafning for deltagerne i generalforsamlingen,
- Marinestuen åbner kl. 10, og indtil kl. 11 kan der kontant betales kontingent for 2020.

______________________________________________________________________

KONTINGENT for 2020:
I henhold til vedtægterne skal kontingent for 2020 være betalt
inden generalforsamlingen for at opnå stemmeret ved denne.
Kontingentet (kr. 435,-) kan indbetales til afdelingens konto i AL-Bank:

reg.nr. 5324 - kontonr. 0244040
mrk. dit 'navn' & 'skibsnummer'.

_____________________________________________
Bestyrelsen

