Kære DX'er!
Du inviteres hermed til

DDXG's årlige generalforsamling og DX-møde
lørdag den 25. maj 2019
der finder sted i Ravnebjerg Forsamlingshus - Ravnebjerggyden 95, 5491 Blommenslyst
(se evt. kørevejledning på hjemmesiden)
Kl. 10.00
Kl. 10.45

Kl. 12.00
Kl. 13.45
Kl. 14.00

Kl. 17.15
Kl. 17.30

Ankomst (og morgenmad)
Deltagere der ankommer tidligt kan få morgenmad.
Generalforsamling i DDXG ifølge vedtægterne
På valg er i år formand OZ1IKY og Suppleant OZ7YY samt Revisor
OZ4O/OZ1FAO.
Forslag til behandling under vedtægternes punkt 5 skal være formanden i
hænde senest den 15. maj 2019.
Frokost
Overrækkelse af vandrepokalerne for SAC-testen og båndlandelisten.
DX-mødet begynder med følgende foredrag:
- OZ0J introducerer os til Clublog og dens mangfoldige værktøjer.
- ikke endelig fastlagt. 2 spændende muligheder forhandles lige nu
Foredragene forventes afsluttet.
Der bliver god tid til hyggesnak før, i mellem og efter foredragene.
Middag samme sted for deltagere, som har lyst til at blive lidt længere.

Vy 73 og på gensyn
Bestyrelsen
Tilmelding til mødet og betaling til kassereren OZ1ACB senest d. 16. maj 2018
Allis, OZ1ACB tlf. 44 85 25 30 - mail: oz1acb@wiland.dk
Menu!
Den sædvanlige til den sædvanlige pris! Kræver tilmelding og forudbetaling til OZ1ACB !
Morgenmad består af: Kaffe/the med rugbrød, rundstykker, ost, spegepølse, rullepølse og syltetøj.
Kr. 40,-.
Frokostbuffet består af: Fisk, fiskefilet, 2 lune retter, pålægsfad med rullepølse, spegepølse,
leverpostej med bacon, ost og frugt, div. tilbehør samt brød. Kr. 150,- excl. drikkevarer.
Middag består af: Skinkeschnitzel m/stegte kartoffelbåde og grøntsager. Pris kr. 105,- excl.
drikkevarer.
Drikkevarer som skal købes i forsamlingshuset: Øl kr. 25,-, vand kr. 20,-, kande kaffe kr. 35,-, kop
kaffe kr.7,- og krus kr. 10,Årskontingent for 2019 kr. 150,-, bedes indbetalt inden den 1. april 2019 iflg. vedtægterne på
DDXG's konto i Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 3209296.
Husk venligst at skrive dit kaldesignal ved indbetaling. Girokort, det reviderede regnskab samt
indbydelse pr. post sendes kun til de få medlemmer, der har tilkendegivet,
at de ikke har e-mail og netbank.
Du kan igen i år få checket QSL til DXCC hos OZ1ACB under mødet

