Kallelse till årsmöte för
Högklints Villaägarförening
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Årsmötet hålls på Nygårds Herrgård onsdagen den 5
augusti kl 18.00. Medlem som önskar ta upp motion eller
fråga ska lämna in detta till styrelsen senast en vecka innan mötet. Se även vår hemsida hogklint.se.
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Välkomna!

Välkomna!

/Styrelsen

/Styrelsen

Inbjudan till sommarfest!

Inbjudan till sommarfest!

Efter årsmötet hålls den traditionsenliga sommarfesten.
För det facila priset av 250 kr per person (125 kr för barn)
får du god mat, underhållning och kaffe på maten i goda
grannars sällskap. Övrig dryck ingår ej så glöm inte ta
med dig detta själv!

Efter årsmötet hålls den traditionsenliga sommarfesten.
För det facila priset av 250 kr per person (125 kr för barn)
får du god mat, underhållning och kaffe på maten i goda
grannars sällskap. Övrig dryck ingår ej så glöm inte ta
med dig detta själv!

Anmäl er senast 30 juli genom att sätta in aktuellt belopp direkt på PlusGiro 188 619-1 eller till vår kassör på
charlotte@narbom.se och betala sedan på festen.
Glöm inte att skriva namn, adress, antal barn/vuxna
och om du vill ha det vegetariska alternativet!
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Välkomna!

Välkomna!

/Styrelsen och festkommittén
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Högklints Villaägareförening bildades 1962 för att
bidra till trivsel och gemenskap för året runt-boende,
sommarboende och besökande inom Högklintsområdet på Gotland.
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Är du intresserad av att vara med och arbeta i
föreningen?
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Vill du arrangera aktiviteter för barn eller
vuxna, utveckla vår hemsida, eller har du
andra idéer om hur man kan utveckla området?
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andra idéer om hur man kan utveckla området?

Prata med någon i styrelsen eller kika in på vår
hemsida hogklint.se.
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Årets styrelse består av
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Anna Ekman, ordförande
Tove Boqvist, sekreterare
Charlotte Narbom, kassör
Rolf Ekman, ledamot
Jan Ringbom, ledamot.
Monica Hedberg, suppleant
Katinka Reyneclaudes, suppleant
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