
 
 

ÅRSMØDE 
 
 
 

SYDVESTJYSKE ARKIVER   
 

 
 

 

ONSDAG DEN 16. MARTS 2016 

KL. 17.45  
 
  
 

I ”STRIEN” – INDUSTRI- OG 

HÅNDVÆRKERFORENINGEN 

FANØ 



TIL MEDLEMMERNE 
 Esbjerg den 23. februar 2016 

  

Der indkaldes hermed til generalforsamling 
 
 onsdag den 16. marts 2016 kl. 17.45  
 
i ”Strien”, Lindevej 5, 6720 Fanø 
 
 Dagsorden 
 
 1. Valg af dirigent og referent 

 2. Beretninger 

 3. Regnskab 

 4. Budget og fastsættelse af kontingent 

 5. Indkomne forslag* 

 6. Valg 

  a. Valg til bestyrelsen 

På valg er Anni Skov Christensen, 
Blåvandshuk og Linda Nielsen, Billund. Begge 
modtager genvalg. 

 
  b. Valg af suppleanter 
    

Suppleanter er Karin Berg, Grindsted og Knud 
Andreasen, Varde. Karin Berg modtager 
genvalg. Bestyrelsen foreslår Karen Riisager, 
Varde til den ledige post efter Knud.   
    

  c. Valg af revisorer 
 

Revisorer er Jytte Knudsen, Hviding og Nora 

Olesen, Gørding. Begge modtager genvalg 
 
   
  d. Valg af revisorsuppleant 

 
Revisorsuppleant er Henning Jørgensen, 
Vester Nebel, som modtager genvalg 

    

 7. Eventuelt 



 
 
*Forslag til dagsordenens pkt. 5 skal være formanden i hænde  

senest onsdag den 2. marts 2016. 
 
 

Aftenens program: 
 
●  Kl. 17.45: Generalforsamling 
 
● Kl. 19.00 (ca.): Middag bestående af ”Fanø-kål”. Der 

betales 175,- kr. pr. person. HUSK tilmelding hvis I 
ønsker at deltage i spisningen. 

 

● Kl. 20.15 (ca.): ”Fanødragten og dens historie”. Kis 

Sharasuvana vil på levende vis fortælle om, og vise 
hvordan man iklæder sig en fanødragt 

  
● Kaffe m. Fanø-kringle 

 

 
Af hensyn til middagen og kaffe er tilmelding nødvendig. 
Tilmeldingen foretages elektronisk til e-mail-adressen: 
rib@esbjergkommune.dk - Tilmeldinger skal indsendes senest 
onsdag den 9. marts 2016 

 
Det koster 175,- kr. pr. person at deltage i spisningen, 
Inkluderet i prisen er øl/vand plus en snaps pr. person samt 
efterfølgende kaffe m. brød.  
 
Fanø Kommunes Byråd og Historisk Samfund for Ribe Amt er 
inviteret til at deltage i årsmødet. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rib@esbjergkommune.dk


 
 
Vejviser til ”Strien” (fra Google Maps): 

 

 
 
Praktiske oplysninger:  
 

Der afgår færge fra Esbjerg kl. 17.10 (Kom i GOD TID – det kan somme 
tider være vanskeligt at finde P-pladser tæt ved færgelejet).   

 
Deltagerne sørger selv for at indløse færgebillet (Billetterne købes i 

Esbjerg, og gælder begge veje).  
 

Færgen ankommer til Nordby, Fanø ca. kl. 17.22. Gåturen til ”Strien” er 

på 800 m. og tager ca. 10-15 min. Følg den stiplede linje på kortet 
gennem Hovedgaden indtil I når Lindevej. Alternativt kan der bestilles en 

taxa. Prisen for en taxa med plads til 8 personer er ca. 80 kr. hver vej. 
Konsulenten kan sørge for at koordinere og bestille en taxa, hvis de som 

ønsker det, sender en e-mail til rib@esbjergkommune.dk - senest den 9. 
marts.  

 
Der er fælles afgang retur til fastlandet med færgen kl. 22.10. 

Underholdningen slutter, så der er god tid til at gå ned til færgen. 
 

 

Ankomst 
med færgen 

”Strien”,  
Lindevej 5 

mailto:rib@esbjergkommune.dk

