Nyhedsbrev
Kære medlemmer - foråret og den nye sæson nærmer sig. Vi ser frem til at
møde jer ved vores fælles arrangementer i løbet af året.
• I stedet for et sommertræf har vi valgt at arrangere en tur til Eisenach i
forbindelse med det store Wartburg træf d. 2-5/8-2019. Allan
Conradsen er flink at levere op til 3 transportere til turen, hvor klubben
betaler brændstof og indgang.
Vi har fundet en billig overnatning, hvor der er hytter - dog med fælles
baderum i hovedbygning - Se indbydelse.
• Vi deltager i Fredericia Messe
6-7/4-2019 og håber at se så
mange medlemmer som mulig.

d.

• Der bliver afholdt generalforsamling hos Allan Conradsen d. 28/4-2019
kl. 9.00 - Se indbydelse.
• I forbindelse med den nye persondata lovgivning skal jeg have jeres
samtykke for udsendelse af adresseliste med tlf.nr. og e-mail.
Underskriv vedlagte blanket og send til mig - eller bekræft på SMS eller
e-mail. (Peter Petersen mobil 60127517 - pp@hoffmann.dk)
• Betaling af kontingent fra 2019 kr. 300,00 betales på vores konto
7257-0001173961 inden d. 1/4-2019.

Sommertur til Eisenach
d. 1-4/8-2019
Program:
Torsdag d. 1/8: Kl. 06.00 Kl. ca. 17.00

Fredag d. 2/8:

Afrejse fra Møllevangen 10, Kerteminde
Ankomst til Ferienheim Mosbach

Kl. 08.00 - 09.00 Morgenmad
Kl. 09.30 - 12.30 Wartburg slottet

Kl. 13.00 - 16.00 Wartburg museet

Lørdag d. 3/8:

Kl. 08.00 - 09.00 Morgenmad
Kl. 10.00 - 20.00 Besøg på træfpladsen

Søndag d. 4/8:

Kl. 07.00 - 08.00 Morgenmad
Kl. 09.00 - 18.00 Hjemkørsel

Samlet pris incl. overnatning kr. 1.200 pr. person.
Der er ikke indeholdt forplejning udover morgenmad.
Frokost og middag er på egen regning.
Grundet bookning af billig overnatning skal vi have tilmelding inden d. 5/4-2019, således at vi har et
overblik inden generalforsamling.
Betaling skal senest være overført til vores konto 7257-0001173961 inden d. 1/5-2019.

Persondata
Undertegnede accepterer at adresse, telefon samt mail udsendes til
samtlige medlemmer i Trabant og Wartburg Vennerne.

Navn (med blokbogstaver)

Sendes til:

Underskrift

Peter Petersen
Mail: pp@hoffmann.dk
Mobil: 6012 7517 (evt. send som billede)
eller med post:
Trabant og Wartburg Vennerne
v/Peter Petersen
Næstelsø Præstemark 21
4700 Næstved

