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J ULE STUE

Julestue afhoJ.des onsdag den 18. december
1985 på Lyngtofte Kro ved Genner.

som sædvanlig k1, 19.1O og man med-
en gave til en værdi af mindst 20
som kommes j- juJ-esækken, så jule-

kan dele dem Lrd når han kommer.

FASTELAVN

TøndesJ.agning afholdes
bruar 1986 kt. r4,oo j.
Vi s1-år tiJ. tøndep og
og ,the med boller.

REGNSKAB

Iørdag den B. fe-
Nørneskoven på nJ.s.

nyder ''bagefter kaf f e
Det er
b ringe r
krone r,

- 
manden

REFERAT FRA GENERALFORSAIVILING

Steen blev walgt tit dirigentr og gik
straks over tiJ- punkt 2: formandens be-
retnj-ng. Kedde fortalte lidt om klubbens
aktiviteter , dem han kunne huske, så det
war snart owerstået, siden sidste gene-
ralforsamJ-ing, og beretningen bJ-ev god-
kend t
PouI Madsen hawde revideret regnokabet og
fundet det iorden, så efterr at Steen haw-
de iæs'u -Lai-f ei:re op bj-ev det godkendt.
Af indkomne forslag rrar der ingen.
Her opdagede wi dog, at i; dagsordenen var
glemt punktet valg. Hdle bestyrelsen var
clog wil1ig tiJ- genwalg.
Under ewentue]-t diskuterede vi S.M.C.C. s
aktiwitetcr, og bJ.ev enige om, at Lrytte-
rieckcnd ikke war sagen. Dfler to gange at
lrave et underskud på e'b sted meIJ.em /OO
og BOO kroner ialt skuJ-J-e vi prøve noget

- nytr men hwad?
-Det war ikke Iet at svare på, men vi kom

-oog ti} det resultat, at e;r weekend med
telt skulle prøwes. Der bJ.ev snakket mad-
pakk.-ture, Heerwe jsture, onsdagsmødet og
som noget nyt grill-onsdagsmøder.
<li ri gent crt takkt:dc for god ro og orricn.
Derefter gik vi ower ti1 kaffen.

Steen

Indtægter
Saldo ?4o3 r5L
Kontingent I44rroO
llytter,veekqrrd l309rfu
Renter 67,t3

Udgifter
Fastelavn
Kubikken
Porto
KontoF artiklec"
Gawer
GæId
Hyttewe ekend

722l_124

2L3L§3
37?,Bo
366,OO
248125
74, oo

roo ) Bo
2332r4L

Å1r

Vi ønsker jer
godt nytår.

en gJ-ædeJ.ig jul og et

Bestyrelsen

Indestående på

Ka s s eb eho ldnj.ng

GRILL*AFTENER

563L I L9

giro 16IBrtg
28rl.5

På general-forsramlin6en blev der fore-
slået, at utan kunne prøvc at nlødes lrver'
I4. dag i sourmerperioden privat, og så
J.ave grill-mad og få kaffe og kage som
om winteren.
Vi har lavet en ]-iste over de sædvanfige
mødesteder', og nu da det er vinterr be-
gynder vi med aIm" kaffeaftener.

L5/L Pour Petersen, Søgård 687293.
29/L Margit-PouIo TandsLeL 447955

L2/2 Vivi-Steen, Dj-ernzes 575855
26/2 Pou1, Kirke Hørup
l2/3 Knud O].uf, Bolders]-ev 646873
25/3 Ingæ-Kectde, Guderup 4Sg>45

9/4 Jønne, HelJ.ewad 66955L
Det var starten på 1986, og vi regner
med at det igen bJ.iver en succes.
Ring lige hvis i kommer, det er altid
rart at wide det ang. brød til kaflc.
Og det koster de seedwanlige 1o.- kr.
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