Til
Medlemsforeningerne i Landsgardeforeningen
I henhold til mail af 1. december 2017 med indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2018,
fremsendes hermed nærmere informationer om afviklingsadresse og praktiske forhold.
Sidste tilmeldingsfrist er 15. februar 2018 på www.lgf.dk/tilmelding2018. Tilmeldingen
er bindende.
Sted:

Danhostel Svendborg & Kursuscenter, Vestergade 45, 5700 Svendborg

Tidsplan: Ankomst lørdag d. 10. marts 2018 fra kl.: 08:00 – 09:15
Mødet starter kl. 09:30 i mødelokalerne på Vandrehjemmet.
Umiddelbart i forlængelse af Repræsentantskabsmødet, overrækkes fra kl.
16.00 fortjenstmedaljer ved den årlige medaljeceremoni.
Program lørdag d. 10. marts 2018
Kl. 08.00 – 09.15 Ankomst, registrering og der serveres kaffe og et rundstykke.
Kl. 09.30 – 12.00 Repræsentantskabsmøde
Kl. 12.00 – 13.00 Frokost inklusiv én sodavand
Kl. 13.00 – 14.00 Repræsentantskabsmøde fortsættes
Kl. 14.00 – 15.30 Eksterne oplæg
Kl. 15.30 – 16.00 Pause, kaffe/te og frugt
Kl. 16.00 – 17.00 Medaljeoverrækkelse af fortjenstmedaljer
LGF afholder udgift til forplejning af op til 2 personer. For hver person derudover er
prisen 300 kr. pr. person. Ønsker foreningen efter Repræsentantskabsmødet at blive på
Danhostel Svendborg, hvor der vil være fællesspisning lørdag aften, samt socialt
samvær garderne imellem, er prisen 150 kr. pr. person for middag, som ligeledes skal
tilmeldes på www.lgf.dk/tilmelding2018.
Hvis overnatning ønskes, sker booking DIREKTE til LGF, efter aftale med
Danhostel Svendborg. Beløbet på de 300,- kr. pr. ekstra person for møde,
150,- pr. person til middag, samt overnatning skal indbetales direkte til LGFs
pengeinstitut, Sydbank på: Reg. nr.: 6820 kontonr.: 0001221865 – MED
ANGIVELSE AF KORPSETS NAVN (VIGTIGT) senest 15. februar 2017.
Dagsorden følger vedtægternes paragraf 5 - stk. 3. Årsberetning, kontingent-forslag,
regnskaber og dagsorden udsendes til foreningerne senest 24. februar 2017, i henhold
til vedtægternes paragraf 5 - stk. 5.
På Landsgardeforeningens vegne,
CARSTEN PETERSEN
landsformand/LGF
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