Generalforsamling og Medlems event 2019.

Kære Medlemmer.

Vi glæder os til, at kunne invitere jer til
generalforsamling og spændende medlems event
på Severin Kursuscenter.
Lørdag og søndag 6-7 april 2019

For denne gang har vi valgt at afholde det en
weekend med overnatning i dejlige omgivelser.

Håber rigtig mange af jer har lyst til at deltage 

Sted: Severin kursus center Skovsvinget 25

5500 Middelfart.

PROGRAM:
(med forbehold for ændringer)

Lørdag:

Der vil være mulighed for ankomst fra kl.12.00,
hvor der vil være frokost klar. Nøgler udleveres fra
kl. 13.00 i receptionen.

Kl.12.00: Frokost buffet
Kl.13.30: GENERALFORSAMLING
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.
Kl.15.30: Kaffe og kage.
Kl.16.30:Herefter socialt samvær, hvile på
værelset eller i de smukke omgivelser udenfor.
Kl. 18.00: Her mødes vi i restauranten, til en dejlig
2 retters middag.

Søndag:

Der er morgenbuffet mellem kl. 07.00-8.45

HUSK NØGLER AFLEVERES SENEST KL:10.

Kl. 09.00: CI Producenterne vil komme og fortælle
om det sidste nye og der vil være mulighed for en
snak med dem.
Kl 10.30 Formiddags kaffe.
Kl.12.00: Her vil vi sige tak for denne gang ,og vi
byder på Sandwich og vand ”To go”.

PRISER:
Hele weekenden med enkeltværelse.
Medlemmer: 750 kr.
Støttemedlemmer: 1050
Ikke Medlemmer:

1450,00 Kr.

Ønsker man KUN deltage i generalforsamlingen
og eftermiddags kaffen er dette GRATIS.

VIGTIGT:
 Under hele opholdet vil der være individuel
afregning af drikkevarer.
 Der vil være skrivetolke, og teleslynge under
møderne.
 Husk du skal have været medlem af CIF min. 3
måneder for at opnå tilskud i deltager prisen.

TILMELDING OG BETALING:
kasserer@cochlearimplant.dk
Denne mail benyttes ved spørgsmål vedrørende
eventet og tilmelding.
Eller pr. brev: Henriette Klindt, Nørremarksvej 214,
6800 Varde.
Eller sms: Henriette Klindt 30241680

SENEST: 1. Marts 2019. Beløbet bedes indsat på:
Nordea bank. Tilmelding er først gyldig når
betaling er registreret.
Konto nr. 2410 6276734510.
Betaling via Mobil Pay 80578
Husk at anføre tydelig navn og adresse på din
tilmelding.

Vi glæder os til at se Jer!
Varme hilsner Bestyrelsen.

