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                  Lildstrand, den 10. juni 2021 
Kære Hawboer! 

Generalforsamling 2021: 
Vedlagt invitation til generalforsamling i Hawboernes Hus søndag den 4. juli 2021, kl. 10. 

Kom og hør mere om igangværende planer for renovering af Hawboernes Hus.  
Kom også gerne med ideer til arrangementer, aktiviteter mm. Vi vil meget gerne ha’ input fra medlemmerne.  

 
Kontingentbetaling: 
Medlemskontingentet er fortsat 100 kr. pr. person årligt.  
Beløbet bedes indbetalt senest 1. juli 2021 til: Sparekassen Thy reg.nr. 9114 konto 401-0005553.  Husk 
at oplyse navn og adresse! 
Du kan også betale direkte til kasserer Lene Thomsen på generalforsamlingen. (Husk, at kontingentbetaling 
er en forudsætning for deltagelse i generalforsamlingen.) 
Vi sender dig et medlemskort som kvittering for kontingentbetalingen.  
 
Din mailadresse?  
Det vil være en stor hjælp for os, hvis du via https://hawboerne.dk/kontakt  sender os en mail med dit navn, 
din mailadresse samt sommerhus- og hjemmeadresse. Så kan vi sende dig nyheder, invitationer, 
kontingentopkrævning mm. via mail – og spare portoen. 
 
Udmeldelse  
Helst ikke; vi har brug for din opbakning! ����  
Du står på medlemslisten, og vi håber, du fortsat har lyst til at være medlem og bidrage til foreningens 
arbejde. 
Hvis ikke, be’r vi om, at du melder dig ud ved at sende din udmeldelse til https://hawboerne.dk/kontakt. Så 
kan vi ajourføre medlemslisten, og du modtager ikke flere mails fra os.   
 
På gensyn til generalforsamlingen, håber vi ���� 
 

Mange sommerhilsener fra bestyrelsen 

 
 

https://hawboerne.dk/ 
 

 
Er du ikke på Facebook, men vil gerne følge med på ”Det sker i Lildstrand”? Husk at du kan benytte linket til 
”Det sker…” på forsiden af Hawboerne.dk uden at være oprettet på Facebook. 
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