Konstabelgruppens
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Ved Jydske Dragonregiment
28. årgang
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Julekomsammen d. 24. november 2007.
Det traditionsrige julearrangement samlede godt 100 personer, hvilket var noget færre end de tidligere år.
De fremmødte havde en hyggelig eftermiddag med god mad, knas
og lotteri. Julemanden dukkede også op med slikposer til børnene.
Regimentschefen Kurt Mosgaard dukkede også op, og hyggesnakkede med deltagerne en ½ times tid.
Fra Gammeldreng vil vi gerne takke HKKF lokalafdeling/JDR for
At de arrangerer dette hyggelige arrangement.
Næste julekomsammen skal gerne have lidt større opbakning.

Dansen går om juletræet. Lørdag d. 24. november 2007. Foto: Mogens Ormhøj
JOKES.
Doktoren: De er gravid, frue!
Fruen: Tak, doktor, det vil glæde min mand, ha kan nemlig ikke få børn..
Hvordan kom De hjem fra byen i går 34?
- Som et lyn.
- Så hurtigt?
- Nej, mere sådan i zigzag.

Indkaldelse til Generalforsamling 2008
Der indkaldes hermed til afholdelse af ordinær generalforsamling

fredag den 29. Februar 2008.
Skydekonkurrence som sædvanligt fra kl. 18.00
Generalforsamlingen påbegyndes umiddelbart efter skydekonkurrencens afslutning, i KS messen med følgende dagsorden.
Velkomst ved formanden
Valg af dirigent
Valg af 3 stemmetællere og 1 referent
Beretning ved formanden
Regnskabet for 2006
Behandling af indkomne forslag
Valg ifølge vedtægterne
Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 15.
februar 2008.

Skydning:
Skydekonkurrencen før generalforsamlingen, starter kl. 18.00
Vinderen af skydekonkurrencen 2007, var Ivan Sørensen med 97 point

Pris:
85,00 kr. som betales til messebestyreren

Hyggeligt samvær:
Vi vil som tidligere år afslutte generalforsamlingen med ”gule ærter” med diverse
tilbehør. Dem der ønsker dette, kan få smørrebrød i stedet for gule ærter. Dette meddeles ved tilmeldingen.
Der vil efter spisningen blive afholdt ”amerikansk lotteri”
Kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2008, kan deltage i generalforsamlingen.

Tilmelding:
Senest mandag den 25. Februar 2008 til
Flemming på tlf. : 9613 0387 (direkte nummer til JDR, så ring i dagtimerne)
eller Preben Olesen på tlf.: 9741 0609 (efter kl. 20.00)
Husk at de der ønsker dette, kan bestille billig overnatning på kasernen
Poul Kusk/ Formand

Kontaktadresser:
Preben Sørup Olesen
P.O. Pedersensvej 34
7500—Holstebro
Tlf. 9741 0609
preben_olesen@hotmail.com
Hjemmeside:
www.gammeldreng.dk
Webmaster:
Jan Schou
email@jan-schou.dk
Bankkonto:
1511—5831288

Husk:
At melde adresseændringer, telefonnummer
At oplyse hvis du får en mailadresse (det sparer porto)
At oplyse hvis du ikke behøver tilsendt girokort

Kontingent 2008.
Kontingent for 2008 er fortsat 120,00 kr. (uforandret på 28. år)

Kontingentet kan indbetales på: konto 1511—5831288
34 medlemmer betaler via netbank. (hvorved foreningen sparer 161 kr. i porto)
49 medlemmer får tilsendt girokort.
Man kan medbringe girokortet til sin bank, og lade dem overføre beløbet, og
derved spare ca. 12,00 kr. frem for at gå på posthuset, eller blot lade banken
overføre beløbet til ovenstående kontonummer.

Foreningen har 88 medlemmer
68 medlemmer har mailadresse
34 betaler kontingent via netbank

