OBS

ELEKTRONISK POST

På grund af Corona-situationen, så er
der desværre ikke spisning i år.
Højskolen har fuldt hus – 70 kursister,
og der er derfor kun plads til at
yderligere 30 kan deltage.
Det beklager vi meget.

Tilmelding er derfor nødvendig
på kontor@seniorhoejskolen.dk eller
på telefon 97 89 10 11
senest 5. oktober. Kl. 14.00

13. OKTOBER 2020

2020

Vi vil stadig gerne kommunikere
elektronisk med jer. Så kommer
nyheder og indkaldelser hurtigere
frem, og vi sparer på portokontoen.
Hvis du er enig og også hellere vil
modtage post fra os elektronisk, så
send din e-mail-adresse til
kontor@seniorhoejskolen.dk
OBS: Når du afleverer din e-mailadresse til SeniorHøjskolen, har du
sagt ja til, at vi fremadrettet sender al
post til dig på denne måde. Du kan til
enhver tid kontakte kontoret for at
ændre det. Og når det nye katalog
udkommer, så lander det selvfølgelig
stadig i din almindelige postkasse.

BEMÆRK - TILMELDING ER UDEN SPISNING
Skolens kontor: tlf. 97 89 10 11
Email: kontor@seniorhoejskolen.dk
Web: www.seniorhoejskolen.dk
Senest tilmelding mandag 5. oktober kl. 14

På gensyn 13. oktober kl. 16.00

Degneparken 22 . Nørre Nissum . 7620 Lemvig,
Tlf. 97 89 10 11 . www.seniorhoejskolen.dk

Indkaldelse til skolekredsmødet
13. oktober 2020 kl. 16.00

Bestyrelsen består af:
Frede Krøjgaard
VIA

Daniel Eiler
Skolekredsen
På valg i 2020

Erik Knudsen
Skolekredsen
På valg i 2020

Mette Overgaard
Danske Seniorer

Freddi Møller
Skolekredsen
På valg i 2021

Ole Margon
Skolekredsen
På valg i 2021

Skolekredsmøde på SeniorHøjskolen 2020
Kære skolekredsmedlemmer
Hermed følger indbydelsen til årets skolekredsmøde

Tirsdag d. 13. oktober 2020 kl. 16.00
Dagsorden

1.
2.

Michelle Welle Tange
Lemvig Kommune

3.
4.
5.

BEMÆRK
På grund af Corona-situationen, så er der
desværre ikke spisning efter mødet i år.
6.

Højskolen har fuldt hus - 70 kursister - og der er
derfor kun plads til at yderligere 30 kan deltage.
Det beklager vi meget.

Tilmelding er derfor nødvendig på
kontor@seniorhoejskolen.dk
eller på telefon 97 89 10 11
senest 5. oktober kl. 14.00.

7.

8.

Valg af dirigent, protokolfører og stemmetæller
Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning sendes også ud med nyhedsbrevet.
Forstanderens beretning
Forstanderens beretning sendes også ud med nyhedsbrevet.
Regnskab for 2019
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 og kort om
forventningerne til 2020.
Indkomne forslag
Forslag, som ønskes behandlet på skolekredsmødet, skal være bestyrelsen i
hænde senest 30 dage før skolekredsmødet afholdes. Der er ikke
indkommet forslag til punktet. På næste skolekredsmøde foreslås det, at
vedtægterne for SeniorHøjskolen gennemgås og rettes til, så de passer til
praksis (for eksempel udgiver vi ikke længere et årsskrift. Vedtægterne er
sidst justeret i 2013.
Fastsættelse af kontingent.
Der er ikke forslag om at ændre kontingentet.
Valg af skolekredsens medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter
Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer. Heraf vælges 4 af
og blandt skolekredsens medlemmer. Der vælges i ulige år 2 medlemmer og
i lige år 2 medlemmer. Erik Knudsen og Daniel Eiler er på valg. Der skal
desuden vælges 2 suppleanter (vælges for et år)
Eventuelt
Der er ikke indkommet punkter til eventuelt
Kontakt kontoret,
hvis man ønsker regnskabet tilsendt.
Med venlig hilsen
Frede Krøjgaard
Bestyrelsesformand

