Indkaldelse til generalforsamling
MR2 Drivers Club Denmark
Lørdag den 3. september, kl. 9.00-10.00

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af
regnskab, herunder fastlæggelse af
kontingent
4. Valg til bestyrelsen
På valg er: Johnny, Thomas, Mike, Carsten, Dennis
Bestyrelsesmedlemmer:
Suppleanter:
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag
7. Evt.

Træf MR2 Drivers Club Denmark

2.-3.-4. september
Bovbjerg Camping, Juelsgårdvej 13, 7620 Lemvig

Sponsor:

Holstebro – Herning – Ikast – Lemvig
Tlf. 70 10 70 80

Kom og se mange MR2ere, og vis din egen
- få gode ideer og tips
- køb og sælg stumper
- nyd synet af MR2erne på køretur rundt i Lemvigs smukke natur
- hyg dig sammen med MR2-klubbens medlemmer
og tag gerne familien med.
Deltagelse er gratis. Du skal kun betale for overnatning og aftensmad.
Du kan være med hele weekenden eller komme og blive så længe det
passer dig. Bestil evt. hytte www.bovbjergcamping.dk, tlf. 97895120

Tilmelding: Via begivenheden ”Lukketræf 2016” i gruppen på
Facebook eller sms Mike på tlf. 28606379, Flemming på tlf. 40295520
eller Henning på tlf. 24829837

Kort over området, hvor træffet foregår

Program
Fredag
I er velkomne på pladsen fra kl. 16.
Aftensmad: I skal selv handle ind til aftensmad. Vi sørger for kul til
grillen.
Husk at købe ind i den sidste større by I kører igennem, f.eks. Holstebro, for når I først kommer ud på de små veje, er der ikke mange
muligheder.

Lørdag
Kl. 8 - 8.45:
Kl. 8.45 -10:
Kl. 10-16.30:

Kl. ca. 16.30:
Kl. ca. 19:
Kl. ca. 21

Søndag
Kl. 8-10:
Kl. ca. 11:

Kl. 12.30:

Morgenmad
Generalforsamling
Køretur
Vi kører først til Remmestrand hvor vi får en
guidet tur til en gammel vandmølle med
efterfølgende frokost.
Vi slutter i Thyborøn med en
guidet tur med traktortoget Spætten rundt i byen.
Vurdering af bilerne
Klubben sørger for aftensmad, på Bovbjerg Fyr mod
en overkommelig egenbetaling på 125.- kr. pr.pers.
Auktion over stumper og andre MR2-ting.
Hvis du har noget liggende som du vil sælge, så
husk at tage det med.
Morgenmad
STS Biler/Toyota i Lemvig. Vi udstiller ca. en times
tid. Præmieoverrækkelse til årets biler i de 3
kategorier; AW11, SW20, ZZW30. Til slut vil STS
Biler gerne byde på sandwich og øl/vand
Tak for i år!

Træfkoordinatorer:
Mike – Flemming - Henning

