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Kære medlernmer af Grundlovsforeningen Dansk Kultur

Medlemsfremgang

{ ?016 arrangerede Dansk Kultur en halv snes foredrag i både Jylland og ts*øbenhavn med de kendte

sarnfundsdebanører Lone lr{ørgaard, Benr Jenseru Ole Hasselbalch, Morten llhrskov og Mikael Jal-

ving som foredragsholdere. Foredragene var velbesøgte og skabte medlemsfrerngang.

Foreningen stønede også Den Korte Avis cg lriervSpeek Nenvorks. Også disse al'ti"'iteter føne dl

medlemsfremgang.

Mediemsfremgang var som bekendt er af de mål" generalforsamlingen i ?016 r'edtog som følge af

den medtemsfi'ug; som den forrige best,vreise har de forårsaget. Foreningens nuværende besntelse

vii naturliglis bestræbe sig på at foftsæne fremgangen i 2017.

Som et af iniiiariverne har bestyrelsen forsøgsvist indledt et samarbejde med Den Danske Forening.

Foreløbig har det ført til, at Den Danske Forening forærer medlemmerne af Dansk Kultur den sene-

sæ udgaå af sit blad 'Indsigt - Uds1n". Bladet er medsendt. Dansk Kulturs medlernmer vil desu-

Aen måAtåge det særnummer af "Inåsigt - Udsyn". som Den Danske Forening udgiver i anledning

af sit 30-års jubilæum i mans.

Kontingent

Besryrelsen opfordrer alle Dansk Kulturs medlemm* til at bctale årskontingent senest Ll" fgbruar.

Betaiingen kan ske ved overførsel dl konto 1551-16387250 i Danske Bank. Hqsk åt anfcrre rydeli$

BAln og adre$se.på overføSlefr! Kontingentsatserne er uforandret følgende:

r Personiig medlemskab: 250 kr.
o Medlemskab som ægtepar: 275 l<r.

. Mediemskab som pensionist eller som ung under uddannelse: 200 kr.

I Medlemskab som æglepar. der er pensioni*er eiler under uddannelse: 225 kr'

De rnedlemjller) sorn allerede har betalt for 2017. bedes nanrligvis se bon fra denne opfordring.

Generalforsamling

Dansk Kulnrs næsre generalforsamling findersted d.25. mans }An kl. 14 i Kulturhuset' Skolega'

de i Korsør. Forslag, åer ønskes behanålet af generalforuåmlingeL bedes sendt til undenegnede

senest d. 15. februar.

på r,alg til besqwelsen er Peter Krogsten. I.lis Weihrauch og Søren Lind Jensen, Besry'relsessupple-

anten Elisabeth Slot-Henriksen" foreningens revisor Hans Peter Rasmussen og revisorsuppleanten

Per Fl"rogager er ligeledes på valg.
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