
Musikernes 100-mands Forening 1931 
v/ Michael Møller Christensen, kasserer 
c/o Sehested, Godthåbsvænget 27, 5 sal. 
2000 Frederiksberg 
Telefon 0046 706 048 792  
mmc367@hotmail.com 

   26. januar 2020 

 

Kære medllemmer! 

 

Jeg håber I alle er kommet godt igennem både jul og nytår!!  

Siden sidst har jeg udbetalt sygedagpenge til Lille Palle og Kurt Hersom. 

 

Nu er det tid at indbetale kontingent for 2020 til foreningens konto i Nordea: 

Reg.nr. 2255 Kontonr. 0112 122 370. 

A-medlemmer betaler 520,- / B-medlemmer betaler 260,- / C-medlemmer betaler 400,- 

Husk at angive navn (og gerne medlemsnummer hvis du kan huske det) når du indbetaler 

kontingentet. Er du i tvivl om noget, så kontakt mig meget gerne! 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020: 
 

Nedenfor er dagsordenen til den årlige generalforsamling, som finder sted  

Søndag d. 1. marts kl. 14 – 17 på  
Rest. Allégade 10, på Frederiksberg.  

Bus 8A går næsten til døren!  

 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning v/ formanden. 

3. Regnskab for 2019.  

4. Fastsættelse af præmie/kontingent for 2021. 

5. Fastsættelse af takster for sygedagpenge og begravelseshjælp for 2021. 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg af      

a. formand 

b.  kasserer  

c.  bestyrelsessuppleant 

d. regnskabsrevisor 

e. kritisk revisor 

f.  revisorsuppleant 

8. Eventuelt 
 

 ad 4) Kassereren foreslår uændret kontingent (520,- for A-medlemmer, 

       260,- for B-medlemmer og 400,- for C-medlemmer) 

 ad 5) Kassereren foreslår uændrede takster, hhv. 50,- og 1200,- 

 ad 7) Valgene a & b gælder for 4 år / Valgene c, d, e & f gælder for 1 år 

 

TILMELDING: 
Af hensyn til madbestilling m.v. bedes du venligst tilmelde dig til generalforsamlingen  

senest mandag den 24. februar. 

Tilmelding til formanden eller kassereren på e-mail til:  
lisogholger@live.dk eller mmc367@hotmail.com  

Har du ikke adgang til e-mail kan du tilmelde dig hos kassereren på tlf. 0046 70 604 8792. 

 

Foreningen byder på en frokostbuffet samt en øl og en brændevin.  

Husk, at kvittering for indbetalt kontingent giver stemmeret ved generalforsamlingen. 

Vi ses d. 1. marts!! 

 

Mange hilsener 

 

Michael Møller Christensen (kasserer) 
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