
Re: EF1386 - Generalforsamling
23. mar. 2014 18.31.41

Niels Kraglund <nkraglund@gmail.com>Fra:

Michael Halfter <michael@halfter.dk>Til:

Hej Michael

Vi har desværre ikke mulighed for lave mad til generalforsamlingen. Bestik og lignende
er selvfølgelig til rådighed. 

Jeg formoder dog, at i også den dag vil købe drikkevarerne hos os.

Ved generalforsamlingen bedes du understege, at man i k k e låser cykler
o.a. fast til vort gelænder. Tak.

Venlig hilsen

Niels

Den 20. mar. 2014 kl. 23.32 skrev Michael Halfter <michael@halfter.dk>:

Ok, Niels.

Det er jo fint, at datoen passer.

Jeg sender link til indkaldelse mv. på samme måde, som de foregående år.

Det er ærgerligt, at du ikke er på Facebook, for selvom meget er pjat, kan det faktisk bruges positivt, og
vores private, lukkede gruppe giver mulighed for hurtig debat blandt foreningens medlemmer.

Af opslaget på Facebook fremgår, at bestyrelsen gerne vil byde på lidt mad og drikke i forbindelse med
arrangementet (hvorfor vi gerne ser, at man tilmelder sig forinden).

Vi har diskuteret forskellige muligheder for forplejning og landede på sandwich med øl/vand, som ikke
kræver særlig tilberedning på stedet (eller efterfølgende opvask).
Hvis Naverne kunne tilbyde noget mere spændende og gerne hjemmelavet, kunne dette selvfølgelig også
overvejes.

Venlig hilsen
Michael

Den 20. mar. 2014, Niels Kraglund <nkraglund@gmail.com> skrev:

Hej igen Michael.

Definitivt O.. med den 22. april.
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Venlig hilsen

Niels

Den 19. mar. 2014 kl. 21.45 skrev Niels Kraglund <nkraglund@gmail.com>:

Hej Michael!

Det skulle være O.K. med den 22. april, men skal lige checke det 100 %. Vender tilbage imorgen.

Jeg er ikke på Facebook, og ej heller planer om at komme det.

Venlig hilsen

Niels

Den 19. mar. 2014 kl. 07.44 skrev Michael Halfter <michael@halfter.dk>:

Hej Niels

Bestyrelsen vil gerne afholde ejerforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 2014 kl. 19:00 i
Navernes lokale.

Denne dato skulle ikke være i konflikt med Jeres kalender.

Nærmere vil naturligvis følge, men du kan allerede nu tilmelde dig via ejerforeningens gruppe på
Facebook, https://www.facebook.com/groups/ef1386/
Kontakt mig gerne, hvis du er oprettet på Facebook, men ikke har adgang til gruppen.

Venlig hilsen
Michael
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