NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG
Nr. 12 – 24. februar 2010

Der indbydes til Årsmøde/Generalforsamling
i det nye Auditorium på Rungsted Skole
tirsdag den 16. marts 2010 kl. 19:00-21:00
Årsmødet indledes med et foredrag om "Livet i småsøerne" af Henrik Carl, der er
videnskabelig medarbejder og projektkoordinator ved Statens Naturhistoriske
Museum, Københavns Universitet. Henrik Carl er fiskeekspert og har foretaget en
lang række fiskeundersøgelser af Danmarks søer, bl.a. har han undersøgt adskillige
af søerne i Hørsholm. Han har siden 2006 kortlagt udbredelsen af de dansk ferskvandsfisk og er p.t. i gang med en lignende kortlægning af saltvandsfiskene. Begge
projekter munder ud i store bogværker.
Henrik Carl vil tale om fiskene i områdets søer og herunder også komme ind på
andre aspekter af livet i søerne, f.eks. myggebekæmpelse. Der er mulighed for at
stille spørgsmål efter foredraget.
Herefter afholdes Hørsholm Sølaugs årlige Generalforsamling med en dagsorden
ifølge vedtægterne:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2009 og godkendelse heraf
Forelæggelse af budget for 2010 og godkendelse heraf
Fastsættelse af kontingent for 2010
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Valg af revisor og 1 suppleant
Eventuelt

Bestyrelsens årsberetning vil blive udleveret på mødet.
Vi håber, at mange har besøgt foto-udstillingen på biblioteket i februar måned.
Vor hjemmeside præsenterer sig flot, og vi håber, at mange benytter sig af den under
adressen: www.hoersholmsoelaug.dk
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Med venlig hilsen fra Bestyrelsen
Hans Chr. Alsted (formand)
E-mail : hcalsted@tdcadsl.dk
Tlf. 45 86 29 92

Kirsten Maack Gibson
E-mail: kontakt@waveseducation.dk
Tlf.: 45 76 73 77 & 26 24 73 77

Kai Aaen Hansen
E-mail : kah@it.dk
Tlf. 45 86 39 34

Ejvind Hansen
E-mail : ejvind.hansen@post.tele.dk
Tlf. 45 86 05 33

Jørgen Lissner
E-mail : jorgen@lissner.net
Tlf. 45 86 90 80
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