
 52 April 2007

STOR HØJ Be bo er fore ning

arf tyN

Ind kal del se til gen eral for sam ling i
Stor høj Be bo er fore ning

tors dag den 19. april 2007 kl. 19.30

i Mår slet Sog ne hus

Dags or den (iføl ge ved tæg te mes § 8):

a) Valg af diri gent
b) For mand ens be ret ning
c) Frem læg gel se af det re vi dere de regn skab til god ken del se
d) Ud val ge nes be ret nin ger
e) Ind kom ne for slag
f)  Frem læg gel se af bud get, fast sæt tel se af kon tin gent,
    ind mel del ses ge byr og fri gørel ses be løb
g) Valg af fire be styrel ses med lem mer
h) Valg af re vi sor og re vi sor supple ant (Mo gens Eskild sen & Ste en Mik kel sen)
j)  Ned sæt tel se af ar bejds ud valg
k) Even tu elt

NB: husk at med brin ge fuld mag ter til brug ved af stem nin ger!

Fore nin gens ved tæg ter kan du fin de på Stor højs hjem me si de: www.stor ho ej.dk



Ved li ge hol del ses ud valg
Pal le Eli Jen sen, Lis bet Thoren dahl, Aage Jør -
gen sen, Else Dom ber now sky, Lan ce lot D’Sou za.

Sct. Hans-ud valg
Ali ce Hin ge, Kar sten Hin ge, Jens An dre sen,
Jens Birk Lauridsen, Christi an Iver sen, Ire ne
Mih len dorf Ther kel sen.

Bør ne ak ti vi tet sud valg
Lin da Sven nings en, Lis beth Al nor, Dor the
Svend sen, Con nie Hunds dahl.

Pe tan qu eud valg
Brit ta Han sen, Mo gens Eskild sen.

Le gepladsud valg
Kar sten Hin ge, Jens An dre sen, Ej nar Jes per -
sen, Pe ter Hahn.

Kul tur tur-ud valg
Karen og Jens Birk Lauridsen, Bir git og Ro bert
Stens gaard, Mar gre te Blom gren og Aage Jør -
gen sen.

Som mer festud valg 
(ned sat ved som mer fe sten 2006)
Lis beth Pe der sen, Hen rik Munk Eb be sen, Kir -
sten Hou mann Mag nus sen, Astrid Bruun Be -
rtel sen, Jens Brünings-Han sen, Anne Lin de bo
Leth, Jens An dre sen.

Ud valg i Stor høj Be bo er fore ning

Kul tur turen går i år til 

Vend sys sel
og det sker søn dag den 10. juni

Turen er end nu ikke til ret te lagt i de tal jer, men det er sik kert, at vi
skal be sø ge Vend sys sel Kunst mu seum i Hjør ring og se ma leri er af
bl.a. Svend En ge lund (næ sten vort bys barn) og Jo han nes Hoff mei -
ster.

    I den syd li ge ud kant ag Pan drup lig ger Jets mark Kir ke, som rum -
mer nog le inter es san te kalk ma leri er.

    Vi skal også en tur gen nem Store Vild mo se med de smuk ke he -
de stræk nin ger og store kar tof fel mar ker.

    På en bak ke top lig ger Tise Kir ke. Her er der en hel lig kil de, og
om kring den har der været af holdt mar ked op gen nem histori en.
Den grøn ne plads om kring kil den er vel eg net som ra steplads (fro -
kost/kaf fe), og fra vores bak keø er der en stor slå et ud sigt over det
tid li gere li tori na hav til bak ke ø en ved Sal tum.


