
 
 

Invitation til Generalforsamling 
& Grønnedalsfest 2019 

 

Kære alle Grønnedal’er og Ivittuut’er 
 

Bestyrelsen har modtaget et godt tilbud og giver sædvanen tro et tilskud, så prisen for at deltage kan hol-
des på et fornuftigt niveau. Vi kan derfor holde samme pris som i 2018. 
 

I år vil generalforsamling og GRØNNEDALSFEST blive afholdt på 
 

Hotel Årslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand 
lørdag d. 23. – søndag d. 24. marts 

 

Program for lørdagen: 
1400 Ankomst/indkvartering (værelserne er klar på ankomstdagen kl. 1400 og skal forlades på 

afrejsedagen kl. 10.00). 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 afhol-

der vi den årlige generalforsamling jf. dagsordenen. 
Efter generalforsamlingen vil, der blive afholdt et informationsmøde om diverse rejser 
(2019 - Gensynsrejse, 2020 - Rundrejse i Diskobugten og 202 - Island og Østkysten). 
Herefter fri manøvre indtil vi mødes klar og veloplagt til velkomstdrink og fest. 

1800 Vi mødes til en velkomstdrink. 
1830 - Natmad Hyggeligt samvær med festbuffet efterfulgt af kaffe og afsluttende med natmad. 
 

Program for søndagen: 
0800 - 1000 Morgenbuffet 
1000 Afgang (tak for denne gang) 
 

Egenbetalingen vil være: 
Uden overnatning: Kr. 495,- (medlemmer) og kr. 545,- (ægtefælle/samlever/kæreste.). 
Med overnatning: Kr. 800,- (medlemmer) og kr. 900,- (ægtefælle/samlever/kæreste). 

Tillæg for enkeltværelse er kr. 225,-. 
Egenbetalingen dækker kaffe/te og kage til generalforsamlingen, festbuffet, kaffe, natmad, overnatning og 
morgenbuffet. Fra festmiddagen og frem til natmaden vil der være vin/øl/vand ad libitum (slutter kl. 01:00). 
 

Ved indbetaling af egenbetalingen bedes I anføre medlemsnummer. 
Betaling til MobilePay 86016 

eller til Grønnedalsforeningens konto i Sparekassen Vendsyssel: Reg. 9070 – 0000103128 
 

SIDSTE TILMELDINGS- OG INDBETALINGSFRIST ER D. 1. FEBRUAR 2019 
Vi har et begrænset antal værelser til rådighed, så det er ”først til mølle”. 
Det er også muligt at bestille værelse med 2-retters menu fredag til lørdag 

 

Få seneste informationer om tilmelding, aktiviteter, program, dagsorden m.v. 
til generalforsamlingen på www.groennedalsforening.dk 


