
STØT OP OM DIN LANDSBY

Mød op tirsdag den 8. september kl. 18.30 i forsamlingshuset!

Kom til en visionær 
ekstraordinær generalfor-

samling, hvor vi starter 
med lækker tapas lavet af 
vores lokale Allan Slagter 
og senere kommer Aletha 
fra Ranger Soul og holder 
et inspirerende oplæg om 

det moderne fællesskab og 
”væredygtighed”.



Bestyrelsen i Skjød forsamlingshus 
indkalder til møde om fremtidens forsamlingshus 

Alle i Skjød og nærmeste omegn er velkomne

Program:

Tilmelding til spisning: 

sms og mobil: 22 68 53 05 eller 

mail: 86960074@mail.dk. 

Deadline for tilmelding er på 

fredag den 4. september. 

Prisen er 50 kr. pr. prs. 

Kan betales på MobilePay 13672 

eller kontant ved indgangen.

18.30: Spisning
Skjøds madkunstner Allan serverer lækre ta-
pas-planker. Med et tilskud fra forsamlingshuset er 
prisen kun 50 kr. pr. person, tilmelding til spisning 
nødvendig (se nederst). Drikkevarer kan købes til 
rimelige priser. 

19.30: Præsentation og pep talk! 

Aletha fra Ranger Soul (Helstrup Skovfogedgård, Pøt 
Møllevej 105) fortæller om sit spændende liv og pla-
nerne med sin virksomhed på landstedet. Aletha er 
uddannet psykolog og vil med den baggrund komme 
ind på det moderne fællesskab og berøre det interes-
sante og nye begreb ”væredygtighed”. 

Calle fra bestyrelsen fortæller om de nye tanker vedr. 
forsamlingshusets fremtid. Læs evt. artiklen ”Støt op 
om forsamlingshuset!” i det sidste Skjød Tidende. 
Søg på nettet: Skjød Tidende pdf.

20.00: Pause

20.15: Ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden:

1. Vedtægtsændringer. 
Forslag til vedtægtsændringer kan ses på Skjød For-
samlingshus hjemmeside:
http://skjoedby.dk/skjod-forsamlingshus/ eller søg 
blot på Skjød Forsamlingshus
Den primære ændring er en reduktion i antallet af 
bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5.
 
2. Valg af bestyrelse
Vi kan dække bestyrelsesposterne med interessere-
de kandidater, så ingen skal ”frygte” at blive valgt. 
Alle, som ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet, har 
naturligvis mulighed for at lægge billet ind!
 
3. Evt.

21.00: Mødet slutter
 

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!

Forsamlingshusets bestyrelse
 


