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Foreningen Roskilde Klosters Venner 

Formand Tove Winther Kvist 

Sankt Peders Stræde 8B, 4000 Roskilde 

tovewkvist@gmail.com, 29 80 92 56 

 

Der indkaldes til generalforsamling i Roskilde Klosters Venner

tirsdag den 25. april 2017,

 Roskilde Kloster

Alle medlemmer af foreningen er velkomne til at invitere mulige nye medlemmer 

med til generalforsamlingen!

• Valg af dirigent 

• Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til efterretning

• Forelæggelse og godkendelse af regnskabet

• Fastsættelse af kontingent

• Bestyrelsens anbefaling af størrelsen af medlemmernes eventuelle frivillige 

donation  

• Behandling af indkomne forslag

• Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Britha Skyum, Gorm Bruun 

Hansen og Tove Winther Kvist

• Valg af suppleanter 

• Valg af revisor 

• Eventuelt 

Efter selve generalforsamlingen serveres en forfriskning.

Som afslutning på aftenen fremviser Gorm Bruun Hansen klosterets enestående 

portræt af astronomen Tycho Brahe og fortæller den spændende historie om, 

hvordan dette portræt er endt på Roskilde Kloster. Desuden vises et par andre 

malerier fra klosterets samling.

 

P.b.v. 

Tove Winther Kvist

 

 

Der indkaldes til generalforsamling i Roskilde Klosters Venner

tirsdag den 25. april 2017, kl. 19.00 

i Riddersalen 

Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8 C, 4000 Roskilde

 

af foreningen er velkomne til at invitere mulige nye medlemmer 

med til generalforsamlingen! 
 

Dagsorden 

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til efterretning 

Forelæggelse og godkendelse af regnskabet 

Fastsættelse af kontingent 

ns anbefaling af størrelsen af medlemmernes eventuelle frivillige 

Behandling af indkomne forslag 

tyrelsesmedlemmer. På valg er Britha Skyum, Gorm Bruun 

Hansen og Tove Winther Kvist. Medlemmerne er villige til genvalg.

Efter selve generalforsamlingen serveres en forfriskning.

aftenen fremviser Gorm Bruun Hansen klosterets enestående 

portræt af astronomen Tycho Brahe og fortæller den spændende historie om, 

dette portræt er endt på Roskilde Kloster. Desuden vises et par andre 

malerier fra klosterets samling. 

 

Der indkaldes til generalforsamling i Roskilde Klosters Venner 

4000 Roskilde 

af foreningen er velkomne til at invitere mulige nye medlemmer 

ns anbefaling af størrelsen af medlemmernes eventuelle frivillige 

tyrelsesmedlemmer. På valg er Britha Skyum, Gorm Bruun 

. Medlemmerne er villige til genvalg. 

Efter selve generalforsamlingen serveres en forfriskning. 

aftenen fremviser Gorm Bruun Hansen klosterets enestående 

portræt af astronomen Tycho Brahe og fortæller den spændende historie om, 

dette portræt er endt på Roskilde Kloster. Desuden vises et par andre 


