
Velkomst.
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af referent.
4. Beretning v/formanden.
5. Foreningens økonomi v/kassereren
6. Fastsættelse af kontingent for 2020
7. Indkomne forslag.
8. Valg i henhold til vedtægter:

a: Kasserer for 2 år: Poul G. Petersen
b: Bestyrelsesmedlem for 2 år: Jørgen R. Petersen
c: Bestyrelsesmedlem for 2 år: Jens O. Jensen
d: Bestyrelsessuppleant for 2 år: Ole Jørgensen
e: Revisor for 2 år: John E. Johansen
f.: Revisorsupleant for 2 år: Søren Skands

9. Eventuelt.

Umidddelbart efter generalforsamlingen vil Barry Léreng Wilmont holde et causeri over tilfældigheder.
Barry Wilmont er maler, grafiker, håndgravør, forfatter, bogudgiver og medlem af Eventyrernes Klub og
udgiver af de 8 kunstbøger vi har trykt.

Inden uddeling af kunsttrykket vil kunstneren, Heidi Jozwiak, fortælle lidt om sig selv og værkets tilblivelse.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 26. februar 2020

Før generalforsamlingen (kl. 09.30) vil  Grafisk Støtteforening  være vært  ved morgenkaffe med brød.
På generalforsamlingen vil der være øl og vand.

Kun godstående medlemmer af Grafisk Støtteforening har adgang til generalforsamlingen.

Tilmelding på e-mail: generalforsamling@detgamletrykkeri.dk - senest  onsdag den 26. februar 2018.

De der ikke har mulighed for at bruge e-mail kan ringe til: Asger Falkenberg på tlf.: 20 45 10 24.

Ordinær generalforsamling  i
Grafisk Støtteforening

afholdes
lørdag den 29. februar  2020  kl. 10.00

i HK’s lokaler på Valbyvej 65 - 4200 Slagelse
(Benyt bagindgangen)

Der er morgenkaffe/brød fra  kl. 09.30

Efter generalforsamlingen
vil kunsttrykket efter bille-
det lavet af billedkunstner
Heidi Jozwiak blive udle-
veret til de medlemmer der
har deltaget i generalfor-
samlingen, kunsttrykket er
i str.: 53x40 cm.
Heidi Jozwiak vil være
tilstede ved udleveringen.
Vores rammemester, Ib
Arnsted, vil ligeledes
være tilstede, hvis nogen
skulle ønske at få kunst-
trykket indrammet.

Originalbilledet af årets
kunstner 2019 Lis Tofte vil
blive sat på lotteri lige efter
generalforsamlingen og inden
udlevering af kunsttrykket af
Heidi Jozwiak.

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne,

Asger Falkenberg


