Indkaldelse til ordinær Generalforsamling
Foreningen af Fagarkæologer
Lørdag den 3. marts 2012 i Jelling
Kongernes Jelling
Gormsgade 23
7300 Jelling
Generalforsamlingen vil i år blive afholdt i Jelling og efterfølges af to spændende foredrag, hvori
nyeste forskning og teorier om kirken og komplekset præsenteres. Der vil blive mulighed for at se
monumentet og ikke mindst nyde en middag på Jelling kro i selskab med kollegaer og venner fra
nær og fjern.
Thomas Berthelsen (Danmarks Kirker, Nationalmuseet) vil fortælle om de seneste undersøgelser
ved Jelling kirke, der peger på, at koret oprindeligt er det gamle kirkeskib. Dette har konsekvenser
for tidligere fortolkninger.
Vi arbejder på det endelige tilsagn fra endnu en oplægsholder, med spændende nyt om
monumentet. Følg med på hjemmesiden www.archaeology.dk

Program
12:00-14:00

Generalforsamling (se dagsorden på bagsiden)

14:00-14:30

Kaffe og kage

15:00-15:30

Oplæg ved Thomas Berthelsen

15:30-16:00

Oplæg

16:00-17:00

Rundtur i det grønne

17:00 -

Middag Jelling kro.

Du kan checke
FaF – Foreningen af Fagarkæologer på
Facebook og finde nogen at køre med her.
www.facebook.com

Pga. bordbestilling er det
nødvendigt med tilmelding til
middagen.
Tilmelding senest d. 22 februar på
faf@archaeology.dk

Der køre tog direkte til
Jelling Station. Det er
meget nemt.
www.rejseplanen.dk

Middagen er for egen
regning. Se menuen på
www.jellingkro.dk

Dagsorden for den ordinære generalforsamling
Lørdag den 3. marts 2012 i Jelling.

l. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassererens fremlæggelse af regnskab
5. Redaktionens beretning
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår
8. Valg af kasserer (lige år)
9. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter
10. Valg af revisor
11. Forslag til foreningens fremtidige arrangementer og fokusområder
12. Eventuelt

Er du forhindret i at komme, men
gerne vil stemme eller stille op til
bestyrelsen, kan du gøre det ved gyldig
fuldmagt. Send et underskrevet brev til
foreningen eller få en til at medbringe
det på dagen.

Har du lyst til at være med i FaF’s
bestyrelse?
Vi vil gerne have nye
bestyrelsesmedlemmer så stil op og
vær med!
Find foreningens adresse samt
vedtægter på
www.archaeology.dk

