Invitation til Generalforsamling
& Grønnedalsfest 2018
Kære alle Grønnedal’er og Ivittuut’er
Bestyrelsen har indhentet flere tilbud på afholdelse af Grønnedalsfesten 2018 og har fået et særdeles godt
tilbud. Vi håber, at så mange som muligt sætter et kryds i kalenderen og vælger at deltage i denne skønne
fest, hvor det er muligt at møde andre med relation til Grønnedal og Ivittuut.

I år vil generalforsamling og Grønnedalsfesten blive afholdt på

Hotel Frederik II, Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse
lørdag d. 5. maj – søndag d. 6. maj
Program for lørdagen:
1400
Ankomst/indkvartering (værelserne er klar på ankomstdagen kl. 1400 og skal forlades på
afrejsedagen kl. 11.00). Ved check-in oplyser du/I, at I kommer fra Grønnedalsforeningen.
1430 - 1700
Vi mødes i anvist lokale, hvor vi får en kop eftermiddagskaffe/-te og kage. Samtidig afholder vi den årlige generalforsamling jf. dagsordenen.
Efter generalforsamlingen vil, der blive afholdt et informationsmøde om Grønlandsrejse
2018, Gensynsrejse til Grønnedal 2019 og om turismeprojekt Grønnedal.
Herefter fri manøvre indtil vi mødes klar og veloplagt til velkomstdrink og fest.
1800
Vi mødes til en velkomstdrink.
1830 - natmad Festbuffet efterfulgt af kaffe og kage.
Program for søndagen:
0800 - 1100
Morgenbuffet
1100
Afgang (tak for denne gang)
Egenbetalingen vil være kr. 495 (medlemmer) 545 (ægtefælle/samlever/kæreste.).
Med overnatning: Kr. 800,- (medlemmer) og kr. 900,- (ægtefælle/samlever/kæreste).
Tillæg for enkeltværelse er kr. 250,-.
Egenbetalingen dækker kaffe/te og kage til generalforsamlingen, festbuffet, kaffe og kage, natmad, overnatning og morgenbuffet. Fra festmiddagen og frem til natmaden vil der være vin/øl/vand ad libitum.

Ved indbetaling af egenbetalingen bedes I anføre medlemsnummer.
Betaling til MobilePay 86016
eller til Grønnedalsforeningens konto i Sparekassen Vendsyssel: 9070 – 0000103128

SIDSTE TILMELDINGS- OG INDBETALINGSFRIST ER D. 1. MARTS 2018
Vi har 45 værelser til rådighed, så det er ”først til mølle”.

Få seneste informationer om aktiviteter samt dagsorden til generalforsamlingen
på www.groennedalsforening.dk

