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   Februar 2018 

 

Til dig, der er medlem af Alternativet i Varde 

 

Dette nyhedsbrev kan godt ligne en fødselsdagsinvitation … - og det er det faktisk også! 

 

 

Vardes lokalforening af Alternativet kan nemlig fejre sin 2 års fødselsdag her sidst i marts, og  

det har vi da tænkt os at fejre.  Samtidig kan vi også godt li’ at være praktiske og nå 2 ting på én gang.  

Vi inviterer dig derfor til  Årsmøde og fødselsdagsfest tirsdag d. 20. marts kl. 19.00, 

hvor vi også afholder generalforsamling med valg af bestyrelse og suppleanter. Du får nærmere besked om 

både sted og indhold i en separat mail, men du kan jo allerede nu begynde at overveje, om du kunne have 

lyst til at deltage aktivt i din lokalforening, og evt. stille op som suppleant? 

 

 

 

Vi starter med de formaliteter, der hører til generalforsamlingen. De er ret enkle og dermed hurtigt klaret. 

Derefter skal vi bare hygge os med alt det, der hører til en fødselsdagsfest og snakke om løst og fast. 

Du skal ikke medbringe gaver, for det eneste ønske vi har, er at få en lille hilsen fra dig inden, så vi ved  

hvor mange lagkager vi skal have klar… - og så naturligvis at du dukker op og møder andre alternativister. 

Vi i bestyrelsen glæder os til at hilse på dig, også selvom det umiddelbart er kagen, der lokker mest 😊 

 

 

 
 

 

 

Tina og Dennis fra bestyrelsen repræsenterede Varde ved det nyligt 

overståede ½-årsmøde i Ringsted og allerede den 5. og 6. maj  2018 

afholdes                                                                  Denne gang i Odense. 

Sæt X i kalenderen allerede nu, der kommer meget mere 

information om dagene på et senere tidspunkt. 

 

De bedste hilsner fra 

Alternativet i Varde Kommune.                                                                                                                                                           

Varde Kommune 

- og HUSK:   
 

 

Du har mulighed for at få et punkt på 

dagsordenen, så kom endelig frem med 

dit forslag på mail til Lokalafdelingen eller 

til Tina inden den 6. marts. 

 

Og liige en sidste detalje, det koster ikke 

noget at deltage, og tilmelding er ikke 

strengt nødvendig, men det er jo lidt 

nemmere for os, at handle ind i de rigtige 

mængder, hvis vi har en idé om, hvor 

mange vi bliver. Tilmelding kan ske 

ved mail, på  AlleOs eller på Facebook  

Du er også altid velkommen til at spørge om noget 

konkret - eller kommentere et aktuelt emne. 

Du kommer i kontakt med os på mailen 

varde@alternativet.dk eller i Facebookgruppen  

som er for medlemmer af Alternativet i Varde. 
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