SERVICEBREV
Hasseris Grundejerforening
Dato: 26.07.2018
Nr. 2-2018

Hasseris Grundejerforening fejrer 125 års Jubilæum
INDBYDELSE
Velkommen til et overdådigt ”Hasseris Kagebord” og underholdning med
Stand-up komikeren Rune Klan
En af Danmarks ældste og største grundejerforeninger kunne den 11. juli fejre 125 års jubilæum!
Det fejrer vi, når sommerferien er afviklet for de fleste med en rigtig fødselsdagsfest for alle vore
medlemmer

Søndag, den 26. august 2018 - kl. 14:00 på Hasseris Gymnasium.
(Dørene åbnes fra kl. 13:30)
Kom og vær med til at fejre Hasseris Grundejerforening, og slut weekenden af med et rigtigt
"Hasseris Kaffebord" udført af TechCollege Food og samtidig få nogle hyggelige timer og et
godt grin!

Programmet for dagen – anslåede tider:
13:30 Dørene åbnes til festsalen.
14:00 Velkomst ved formand for Hasseris Grundejerforening Jan Ipland.
14:05 Lykønskning ved borgmester Thomas Kastrup Larsen.
14:15 Det overdådige ”Hasseris Kaffebord” åbnes med et udvalg af de lækreste konditorkager
serveres med kaffe eller te.
15:15 Kaffebordet lukker.
15:25 Den kendte stand-up komiker og tryllekunstner Rune Klan indtager scenen. Rune Klan er
bl.a. kendt for hans trylleri med pålæg for dronning Margrethe og optræden sammen med Mick
Øgendahl, bl.a. i serien Tomgang.
16:00 Vi trækker vinderne i den afholdte facebook konkurrence for august måned.
16:10 Der serveres lidt koldt fadøl og sodavand og der vil værre lejlighed til lidt socialt samvær –
måske med dine naboer.

17:00 Arrangementet slutter og festsalen ryddes.
Prisen er kun kr. 25,00 pr. deltager og hvert medlemskab kan tilmelde max. 4 personer fra
husstanden. Tilmelding sker efter først til mølle princippet og tilmeldingsfristen slutter den
19. august 2018.

Hvad skal jeg gøre, så jeg/vi bliver tilmeldt:
1.
Tilmelding til arrangementet - KLIK HER - HUSK tilmelding er efter "Først til mølle princippet..".
her skal du anvende dit Medlemsnummer og I-kode (står øverst i dette Nyhedsbrev).
2.
Når tilmelding er foretaget korrekt vil du straks herefter modtage en e-mail med
adgangsbillet til arrangementet. Adgangsbilletten skal udskrives og
medbringes/forevises ved indgangen.
3.
Endelig tilmelding er dog først gældende, når der også er INDBETALT kr.
25,00 pr. deltagende person til foreningens konto i Spar Nord Bank,
Reg. nr. 9286 konto nr. 1935765109.
I forbindelse med indbetalingen skal dit medlemsnummer #(Kontonr,8) angives
som tekst ved overførslen.
4.
Tilmelding og indbetaling skal foretages senest søndag den 19. august 2018 eller så længe,
der er ledige billetter.

Har du en nabo eller genbo, eller kender andre grundejere i Hasseris Grundejerforenings
medlemsområde, der gerne vil deltage i fødselsdagsfesten, men endnu ikke er medlem af
foreningen, kræver dette et medlemsskab af Hasseris Grundejerforening. Vedkommende kan
stadig nå at melde sig ind i foreningen via vores hjemmeside og straks indbetale kontingentet for
2018 via den efterfølgende modtagne anvisning.

Vi glæder os til at se jer til en festlig søndag eftermiddag i Hasseris!
Venlig hilsen

HASSERIS GRUNDEJERFORENING
www.hasseris.dk
www.facebook.com/Hasserisgrundejerforening
Dette nyhedsbrev udsendes af Hasseris Grundejerforening til de medlemmer, der har oplyst deres e-mail
adresse til foreningen. Udsendelsen sker ad-hoc og er derfor ikke med faste intervaller. Der kan IKKE svares
på denne mail, og alle e-mail til Hasseris Grundejerforening bedes venligst sendt til post@hasseris.dk. På
foreningens hjemmeside: www.hasseris.dk kan andre informationer om og fra foreningen læses. Afmelding
af dette nyhedsbrev kan ske til ovennævnte e-mail adresse.

Denne e-mail er sendt til #(E-mail,27), klik her for afmelding: post@hasseris.dk

