DANSKE ANLÆGSGARTNERES SENIORKLUB
GENERALFORSAMLING 24.-25. MARTS 2017
HARALDSKÆR HERREGAARD, SKIBETVEJ 140, 7100 VEJLE

Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling i Danske Anlægsgartneres
Seniorklub fredag den 24. marts 2017 kl. 14.oo på Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle.
Generalforsamlingen er en del af et samlet arrangement, hvor hyggeligt samvær og besøg
på Kongernes Jelling indgår.
PROGRAM:
FREDAG 24.03.:
kl. 11-12 ankomst og indkvartering på Haraldskær ved Vejle.
kl. 12-13 frokost
kl. 14-16 generalforsamling / ledsagertur til Bindeballe Købmandsgaard og/eller
Hopballe Mølle.
kl. 16 Gåtur i nærområdet ved Haraldskær.
kl. 18 middag på Haraldskær – og hyggeligt samvær.
LØRDAG 25.03.:
kl. 8-9.3o morgenbuffet.
kl. 10 besøg i Kongernes Jelling m/ rundvisning.
kl. 12 frokost på Jelling Kro

PRIS / EGENBETALING: Prisen er kr. 950,- pr. deltager i dobbeltværelse.
Prisen er excl. drikkevarer. Øvrige udgifter afholdes af klubben.
Opholdet kan forlænges både før og efter ved direkte henvendelse til Haraldskær – der er
rigtig mange andre spændende oplevelser lige i nærheden – man kan også bare gøre
opholdet til en lille ferie i det jyske.
TILMELDING: senest 24. februar 2017 til Steen Hegnet Knudsen / 21259434 /
steenhegnetknudsen@mail.dk

BEMÆRKNINGER M.V.
Haraldskær: Sinaturhotel Haraldskær ligger 8 km fra Jellinghøjene. Den smukke gamle
herregård fra 1400-tallet ligger midt i Vejle Ådal, der indbyder til afslappede vandre- og
cykelture. Køkkenet er baseret på det nordiske køkken med fokus på lokale og fortrinsvis
økologiske råvarer. www.sinatur.dk
Bindeballe Købmandsgaard: Danmarks største Købmandsmuseum i originale bygninger
fra 1897. Der er over 6000 gamle vareenheder med original indhold. Mulighed for at gøre
spændende indkøb af nye varer. www.bindeballekoemandsgaard.dk
Hopballe Mølle: I Grejsdalen mellem Vejle og Jelling ligger Hopballe Mølle smukt placeret
mellem vand og skov. Den gamle vandmølle har i over 600 år malet korn for egnens
bønder. I dag fremstår møllen smukt restaureret. Hopballe Mølle er kendt for sit opdræt af
Danmarks bedste kyllinger. Møllen indeholder en god restaurant og en gårdbutik med et
spændende udvalg af udsøgte madvarer og brugskunst. www. hopballe.dk
Kongernes Jelling: I 1994 opnåede Jelling den store ære, at monumenterne blev sat på
UNESCOs liste over de mest bevaringsværdige i verden, i selskab med bl.a. Egyptens
pyramider og Akropolis. I dag fremstår Vikingekongernes Jelling som et meget smukt og
tilgængeligt museumsområde. Dokumentationen og fortællingen om vores forfædre er her
gjort til en stor oplevelse for alle. www.kongernesjelling.dk

DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE:
1.) Valg af dirigent
2.) Formandens beretning
3.) Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4.) Fastsættelse af kontingent for 2018 og budget for 2017
5.) Indkomne forslag
6.) Virksomhedsplan
7.) Valg af formand
8.) Valg af bestyrelse
a. På valg er:
b. Valg af suppleant
c. Udpegning af kredsrepræsentanter
d. Valg til biblioteksudvalg
9.) Valg af revisor og revisor suppleant
10.) Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jævnfør vedtægterne være
formanden i hænde senest den 24. februar 2017
Med venlig hilsen – på gensyn den 24. marts 2017
Bestyrelsen

