Indkaldelse til årsmøde 2022
Kære støttemedlem,
Et af årets højdepunkter for alle os i Havhøst er på trapperne: Det er tid til årsmøde
2022! Årsmødet afholdes tirsdag 7. juni kl. 16.30-18.00 på denne adresse:
Den selvejende institution Havhøst
c/o CPH Food Space
Slagtehusgade 11, 1. sal
1715 København V
Der er indgang til 1. salen på siden af huset.
DAGSORDEN FOR ÅRSMØDE:
Dagsordenen for årsmødet ser sådan ud:
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent og referent
Ledelsens beretning
Gennemgang af Havhøsts regnskab og økonomiske forhold jf. årsrapport 2021
Spørgsmål til og afstemning om de af bestyrelsen udarbejdede forslag til
vedtægtsændringer
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Eventuelt

Årsrapport 2021 kan downloades her: https://www.xn--havhst-eya.dk/aarsmoeder/. Senest 14 dage
inden årsmødet lægger vi også de konkrete forslag til justering af vedtægter på hjemmesiden.
FÆLLES MADLAVNINGS-WORKSHOP OG SPISNING:
Efter årsmødet er der fra 18.00 til 20.30 mulighed for at deltage i fælles madlavnings-workshop
og spisning i Staldkøkkenet, som ligger lige ved siden af CPH Food Space. Det koster 120 kr. at
deltage i denne del af arrangementet, og der er begrænset antal pladser. Drikkevarer kan man
enten medbringe selv eller købe på dagen (vi har både vin, øl og most, man vil kunne købe for en
skilling eller to og vi tager mobilepay).
TILMELDING:
Skriv senest tirsdag 21. maj til Anne Stald Møllmann på anne@havhoest.dk, hvis du vil deltage i
årsmødet og/eller fælles madlavnings-workshop - og hvilke dele af arrangementet, du ønsker at
deltage i, så vi kan planlægge logistik og indkøb. Har du spørgsmål, er du også meget velkommen til
at skrive til Anne. Hvert foreningsmedlem har mulighed for at sende op til to repræsentanter til
årsmødet.
Vi glæder os helt vildt meget til at se en masse af jer (igen eller for første gang).
De bedste hilsner fra os til dig.
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