19. Marts 2018
Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING I BOGØSAMFUNDET
Søndag d. 27. maj 2018, kl. 10.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede renskab for Bogøsamfundet til forsamlingens godkendelse.
4. I henhold til Viggo Nielsen og hustru Karla Nielsens legatfundats § 10, fremlægges det reviderede
regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
5. Formanden melder nyt fra skolerne.
6. Indkomne forslag.
7. Forslag fra bestyrelsen, herunder forslag til følgende års kontingent
8. Valg til bestyrelse og suppleanter.
På valg er:
Dennis (kan genvælges)
Tom (for henrik kinger)
2 stk suppelanter
9. Valg af to revisorer og deres suppleanter.
10. Eventuelt.
Med venlig hilsen
Bogø samfundets bestyrelse
TILMELD DIG BETALINGSSERVICE...
Bemærk at indmeldelse ved indgang til generalforsamling, IKKE giver stemme / opstillingsret
Vend 

19. marts 2018
BOGØSAMFUNDET og
BOGØ KOSTSKOLE/IDRÆTSEFTERSKOLE GRØNSUND
inviterer til Ø-dag for gamle elever.
Ø-dagen finder i år sted søndag d. 27. maj.
Her har du mulighed for at gense gamle skolekammerater, få kaffe på din gamle afdeling og måske møde nogle
af dine ”gamle” lærere. Det er også på Ø-dagen, at den traditionelle fodboldkamp mellem gamle og nuværende
elever finder sted. Her har du chancen for at være med til at vinde den eftertragtede vandrepokal. Der vil også
blive mulighed for at spille beachvolley mod de nuværende elever.
Sæt kryds i kalenderen og mød op på skolen til Ø-dag 2018.
VEL MØDT
Dagens program for BK:
Kl. 10.30
Generalforsamling i Bogøsamfundet for de medlemmer, der har betalt kontingent. Det er muligt
at betale ved indgangen (ikke stemmeret).
Kl. 12.00
Fodboldkamp 2x20 min. elever BK – BS, der serveres grillmad under kampen - med
efterfølgende præmieuddeling på banen.
Kl. 13.15
Kaffe på afdelingerne og Borgen.
Dagens program for IG:
Kl. 10.30
Generalforsamling i Bogøsamfundet for de medlemmer, der har betalt kontingent. Det er muligt
at betale ved indgangen (ikke stemmeret).
Kl. 12.00
Beachvolley elever IG – BS, der serveres grillmad under kampen ved IG og boldbanen.
Kl. 13.15
Fodboldkamp 2x20 min. elever IG – BS – ( kampen spilles på kunstofbane v.quartus ).
Kl. 14.20
Kaffe på Borgen.
Som noget nyt stiller vi bus til rådighed for 100 kr. tur/retur til Høje Tåstrup. Tilmelding er en forudsætning og
kan ske på mail senest 14. maj 2018: tb@bogoe-kostskole.dk eller kf@ieg.dk
Med venlig hilsen
Bogø Kostskole, Idrætsefterskolen Grønsund og
Bogøsamfundet
HUSK! At ændre adresse på Bogøsamfundets hjemmeside eller kontakt bestyrelsen
Samt oplyse din mail adresse m.m
Hvis du kan ser vi gerne at du/I kan stille op i fodbold

