”Fortunfortets Venner”

Kongens Lyngby, den 23. april 2020.

Aflysning af årets generalforsamling i ”Fortunfortets Venner”
Kære «Navn»
Vi havde glædet os til at se dig på årets generalforsamling i ”Fortunfortets Venner”, men set i
lyset af det nuværende forbud mod at forsamles mere end 10 personer, har bestyrelsen i
”Fortunfortets Venner” besluttet at aflyse årets generalforsamling, der skulle være afholdt i
maj måned.
”Formandens beretning for foreningens virke i det forløbne år” vil blive sendt til dig på et
senere tidspunkt.
Næste ordinære generalforsamling i Fortunfortets Venner afholdes derfor i maj måned 2021.
Foreningens vedtægter tager ikke højde for den nuværende situation, men bestyrelsen ser
ikke andre løsninger end at aflyse generalforsamlingen, da der ikke pt. foreligger oplysninger
fra Regeringen om, hvornår forsamlingsforbuddet ophæves eller ændres til et højere antal end
10 forsamlede personer.
Den nuværende valgte bestyrelse og revisor fortsætter derfor indtil generalforsamlingen i
2021. Det skal dog bemærkes, at Hans-Jørgen Berggren meddelt, at han ikke ønsker at
fortsætte som bestyrelsesmedlem i det kommende år.
Hvis du skulle være interesseret i at deltage mere aktivt i foreningens arbejde, hører vi meget
gerne fra dig.
Det reviderede regnskab for 2019 vedlægges til orientering.
Medlemskontingentet vil i 2020 være uændret i forhold til 2019 og de tidligere år, nemlig
100,00 kr. for private medlemmer og 500,00 kr. for erhvervsmedlemmer.
Kontingentet bedes snarest muligt indbetalt, enten via Netbank til foreningens konto i Danske
Bank - 1551 10236290 eller via MobilePay til 40405010. Indbetaling kan også foretages ved
anvendelse af vedlagte girokort.
Det er desværre fortsat ikke muligt at tilmelde betaling af kontingentet til BetalingsService
(PBS/NETS), da foreningens omkostninger hertil vil være uforholdsmæssigt store. Du kan i
stedet oprette betalingen i din Netbank som en fast årlig kontooverførsel til ”Fortunfortets
Venner”, så du dermed selv slipper for at huske på at foretage betalingen.
Indtil videre forventer vi at afholde Befæstningsdagen den 27. september, hvor vi glæder os til
at se dig på Fortunfortet.
På bestyrelsens vegne
Mange hilsner

Nete Munk Nielsen

