Foreningens
Foreningens
formål:
formål:
KreativKreativ
Oplysnings
Oplysnings
Kreds’sKreds’s
formål formål
er at tilbyde
er at tilbyde
folkeoplysende
folkeoplysende
voksenundervisning,
voksenundervisning,
der henvender henvender sig der
til en
sigbred
til enmålgruppe.
bred målgruppe.
Vi arrangerer
Vi arrangerer
endvidere
endvidere
samfundsrelevante
samfundsrelevante
foredrag
foredrag
og workshop
og workshop
med kreative
med kreative
fag: Strik
fag:ogStrik
syng.og syng.
KreativKreativ
Oplysnings
Oplysnings
Kreds er
Kreds
en godkendt
er en godkendt
aftenskole
aftenskole
under folkeoplysningsloven.
under folkeoplysningsloven.
Vi er tilknyttet
Vi er tilknyttet
Dansk Dansk
Oplysnings
Oplysnings
Forbund,
Forbund,
som ersom
en politisk
er en politisk
uafhængig
uafhængig
organisation
organisation
for aftenfor aftenskolerne
skolerne
i Danmark.
i Danmark.
KreativKreativ
Oplysnings
Oplysnings
Kreds har
Kreds
hjemsted
har hjemsted
i Skælskør.
i Skælskør.

Foreningens
Foreningens
ledelse:
ledelse:
Foreningen
Foreningen
ledes afledes
en bestyrelse,
af en bestyrelse,
som vælges
som vælges
i henhold
i henhold
til vedtægterne.
til vedtægterne.
Bestyrelsen:
Bestyrelsen:
Rita Bojesen,
Rita Bojesen,
formand
formand
Heilmannsvej
Heilmannsvej
1 stuen,1 4230
stuen,Skælskør,
4230 Skælskør,
Mobil 23108223,
Mobil 23108223,
e-mail:Rita.bojesen@live.dk
e-mail:Rita.bojesen@live.dk
Lis Christensen,
Lis Christensen,
sekretær
sekretær
Konge-Åsen
Konge-Åsen
62, 4230
62,Skælskør,
4230 Skælskør,
Mobil 41666089,
Mobil 41666089,
e-mail: e-mail:
lis-chris@stofanet.dk
lis-chris@stofanet.dk
Mia Ibsen,
Mia medlem
Ibsen, medlem
Nyvej 18,
Nyvej
4261
18,Dalmose,
4261 Dalmose,
Mobil 28604583,
Mobil 28604583,
e-mail: e-mail:
mia.ibsen@hotmail.com
mia.ibsen@hotmail.com
Uffe Hansen,
Uffe Hansen,
suppleant
suppleant
VibevejVibevej
5, 42615,Dalmose,Mobil
4261 Dalmose,Mobil
22798184,
22798184,
e-mail: e-mail:
uffevibevej@gmail.com
uffevibevej@gmail.com
Henning
Henning
Jensen,Jensen,
suppleant
suppleant
Nysøgaard
Nysøgaard
113, 4230
113,Skælskør,Mobil
4230 Skælskør,Mobil
20162730,
20162730,
e-mail: e-mail:
hvisholm@live.dk
hvisholm@live.dk
Mette Nielsen,
Mette Nielsen,
suppleant
suppleant
SkovvejSkovvej
19 , 4230
19 Skælskør,
, 4230 Skælskør,
Mobil 61241586,
Mobil 61241586,
e-mal: metten@stofanet.dk
e-mal: metten@stofanet.dk

Generalforsamling:
Generalforsamling:
Mandag
Mandag
den den
02. marts
02. marts
20202020
Afholdes
Afholdes
på MADKASSEN
på MADKASSEN
- Algade- Algade
7, 42307,Skælskør
4230 Skælskør
kl. 18.00.
kl. 18.00.
Alle erAlle
velkomne
er velkomne
til at deltage,
til at deltage,
men stemmeret
men stemmeret
er forbeholdt
er forbeholdt
foreningens
foreningens
medlemmer.
medlemmer.
Efter generalforsamlingen
Efter generalforsamlingen
byder KOK
byderpåKOK
stegtpåflæsk
stegtog
flæsk
persillesovs,
og persillesovs,
dertil øldertil
og vand.
øl og vand.
For medlemmer
For medlemmer
er det er
gratis
det-gratis
ikke medlemmer
- ikke medlemmer
kr. 250,00
kr. 250,00
Tilmelding
Tilmelding
til generalforsamlingen
til generalforsamlingen
senest senest
den 24.den
februar
24. februar
2020. 2020.

Medlemsskab
Medlemsskab
KreativKreativ
Oplysnings
Oplysnings
Kreds er
Kreds
en forening,
er en forening,
hvor alle
hvor
kanalle
blive
kanmedlem.
blive medlem.
ØnskerØnsker
man atman
bliveatmedlem,
blive medlem,
bedes man
bedeshenvende
man henvende
sig til Skolelederen.
sig til Skolelederen.
Medlemskabet
Medlemskabet
er gratis.
er gratis.

www.koksh.dk
www.koksh.dk

