Info aften for Forsamlingshuse i Gl. Ringkøbing
Amt onsdag d. 28. oktober 2015 i Landsbycenter
Vind, Holstebrovej 18, Vind, 7500 Holstebro
Som I har kunnet læse i vores udsendte mail info og i Landsbladet, så
er der lavet en ny forsikringsaftale på landsplan for medlemshusene.
Vi har til dette års infomøde valgt at bede den daglige hovedansvarlige for denne aftale,
forsikringsmægler Flemming Post, komme og fortælle om hvad det er vi får af fordele og
økonomisk gevinst ved at tegne forsamlingshusets forsikringer gennem denne aftale.
Flemming Post vil efterfølgende besvare spørgsmål og kommentarer fra salen.
De seneste par år har vi haft fokus på opbygning og vigtighed af oprettelse af egen hjemmeside for forsamlingshuset. Vores lille konkurrence i bedste hjemmeside, blev sidste år vundet
af Landsbycenter Vind, derfor har vi bedt deres webmaster Kristian Enevoldsen fortælle om
deres erfaringer og økonomi med deres nye hjemmeside. Dette for, at vi ikke alle skal
opfinde den dybe tallerken og/eller lave samme fejl, men derimod hjælpe hinanden. Også her
vil der være mulighed for kommentarer og spørgsmål/svar.
Program:
Kl. 18:15 Ankomst – velkomst - sang
Kl. 18:30 Spisning (flæskesteg med hvad dertil hører)
Kl. 19:15 Landsforeningen Danske Forsamlingshuses forsikringsaftale
information, spørgsmål og svar & evt. bookning af møde v. Flemming Post
Kl. 20:15 Info om erfaringer ved opbygning af hjemmeside og økonomi v. Kr. Enevoldsen
Kl. 21:15 Kaffe/The og lagkage
Kl. 21:40 Øvrig aktuel information
Kl. 22:00 Aftensang og tak for i aften
Pris for hele aftenen inkl. forplejning:
Medlemshuse:
gratis
Ikke medlemshuse:
150 kr./person
Drikkevarer for egen regning.
Er dit Forsamlingshus ikke medlem af Amtsforeningen for Forsamlingshuse i Gl.
Ringkøbing Amt, men ønsker at blive det og derved opnå adskillige fordele, kan indmeldelse
ske ved tilmelding og kontingentet kan så betales ved ankomst til mødet (400 kr./år) eller
ved bankoverførsel.
Vi håber så mange som muligt (gerne hele jeres bestyrelse) vil deltage i dette møde og
glæder os til at se jer til en spændende og udbytterig aften.
Tilmelding hurtigst muligt og senest 17. oktober til:
Peder Baatrup – tlf. 40 21 55 03 ell. E-mail baatrup@os.dk
Ole Nikolajsen – tlf. 42 38 62 92 ell. E-mail olbini@get2net.dk
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