LH´s Venners 19. konvent
med efterfølgende bytur
Så er det igen blevet tid til LHs Venners årlige generalforsamling – nemlig LHs Venners 19. konvent, der i år
bliver afholdt Store Bededag, fredag d. 8. maj.

Prisen for at deltage i dette overvældende arrangement
er den ringe sum af kr. 200,-, der bedes indbetalt på det
vedlagte girokort, eller på konto reg 5322 konto 0663305.

Konventet bliver igen i år afholdt på Toga Vinstue, i den
indre by, der denne dag åbner ekstraordinært i anledning
af LH’s Venners konvent. Vi kan allerede nu afsløre at
der vil være rig mulighed for at forsyne sig med ting til at
slukke tørsten, ligesom LH´s Venner vil være værter ved
et lille traktement.

Inkluderet i den minimale pris er:

På konventet afholder Præsidenten beretning, ligesom
der formentlig også vil være beretninger både fra bangoklubben og fra bowlingklubben. Der er naturligvis også
den traditionsrige kåring af præsidiet og efterfølgende
valg til bestyrelsen.
Efterfølgende indbyder LH's Venner naturligvis igen i år til
den traditionsrige bytur. Det bliver selvfølgelig igen en tur,
der er lidt udover det sædvanlige. Vi kunne godt afsløre
hvad turen går ud på, men det vil vi ikke! Vi kan dog
afsløre så meget, at det inkluderer spisning.
Efter spisningen forsætter vi ud i det Københavnske
natteliv på det, der i Aalborg med et populært udtryk
kaldes en vammel-tur.

-

En let anretning ifm. Konventet

-

Den hemmelige oplevelse

-

Spisning på en af Københavns kendte restauranter

-

Selskabeligt samvær med mange af de andre medlemmer af LH's Venner

Et medlemskab af LH's Venner er selvfølgelig en
betingelse for at kunne deltage.
Sidste frist for tilmelding er d. 1. maj.
Vi glæder os til at se dig og mange andre på denne
sikkert særdeles mindeværdige dag.
Med venlig hilsen
LH's Venners Præsidie

Program
Kl. 12.30

Så er det tid til
Vennernes 19. Konvent

Almindelig samling

FREDAG DEN 8. MAJ 2009

Kl. 13.00-15.00 Afholdelse af Konvent
Kl. 15.30-18.30 Hemmelig oplevelse!!
Kl. 19.00- ?

Spisning på en kendt
Københavnsk restaurant

Kl. ? - ?

Vammel-tur i Københavns gader

----------------------------------------------------------------------

Tilmeldingskupon
Ja, jeg vil gerne deltage i:

Konventet
Byturen

___(sæt kryds)
___

Navn : ______________________________________
Indbetaling sker via: Giro: ___ Check: ___
Vores bank AL reg. nr. 5322 konto 06 63 305 ___
Naturligvis kan du også tilmelde dig via lh-ven@lh-ven.dk
Præsidenten forbereder sig til konventet.

