Nyheder fra Stenvennerne 3/2022

Hejsan Kære Stenvenner
Velkommen til nye medlemmer og andre, der ikke har modtaget ’Nyheder fra Stenvennerne’ før.

Næste møde.
Mødet fredag den 04. januar om Bornholms geologi med Bjørn Buchardt er flyttet til den 4. marts.
På fredag den 4. februar kommer i stedet Johnny Rinds og finn kiilerich-jensen fra bestyrelsen.
Johnny viser jura fossiler, han har fundet på Svalbard.
finn viser foto og fossiler fra ture til Normandiet.
Medlemsmødet foregår i Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev med start kl. 19.

Generalforsamling 2022
Stenvennernes årlige ordinære generalforsamling er i år fredag den 25. februar kl. 19.00 i Fællessalen på
Telefonfabrikken, Telefonvej 8, 2860 Søborg. Der er mulighed for spisning (smørrebrød) kl. 17.30. Prisen for
at deltage i spisning er kr. 100. Beløbet kan indbetales på foreningens konto i Nordea 2255-8972486621.
Sidste frist for tilmelding til spisningen før generalforsamlingen er den 18. februar.
Regnskab og de forslag der er modtaget og ønskes behandlet på generalforsamlingen udsendes i næste
nyhedsbrev fra Stenvennerne, samtidigt vises de på hjemmesiden.

Geologitur til Bornholm 26.-29. maj 2022
Reklame for turen er vedhæftet denne mail.
Der er allerede 24 tilmeldte på turen, så alle pladser er optaget.
Er du interesseret, kan du komme på venteliste, i fald der skulle komme afbud til turen.

Kontingent 2022
I burde alle have modtaget kontingentopkrævningen for 2022 på et FI-kort. Er det ikke tilfældigt, så kontakt
os på stenvennerne@gmail.com, så vi kan få det fikset.
Desværre har BetalingsService automatisk slettet alle aftaler, der ikke har været brugt i 15 måneder, så I
bliver desværre nødt til at tilmelde jer til BetalingsService igen. Husk at I skal betale FI-kortet, også når I
tilmelder jer til BetalingsService. Det automatiske BS-træk vil så virke fra 2023.
Tag godt imod FI-kortet og indbetal kontingentet for 2022 og tilmeld jer til BetalingsService.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Mvh – vi ses
finn kiilerich-jensen

kasserer

