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Hasseris Grundejerforening
Dato: 01.02.2014
Nr. 1-2014

Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 65432%%
Din I-kode (indgangskode) er: 1234 (Bruges bl.a. ved ret-selv-service – tilmelding til arrangementer).

Hvad gemmer der sig bag de nye mure ved Hasseris
Gymnasium?
Hasseris Grundejerforening vil i samarbejde med Hasseris Gymnasium invitere foreningens
medlemmer indenfor murene til et spændende besøg:
Onsdag, den 26. februar 2014 - kl. 19:00 på Hasseris Gymnasium
Kom som de første og se Hasseris Gymnasiums nye Musik- og Dramatikafdeling – den officielle
åbning finder først sted den 6. marts 2014.
Aftenens program:






Velkomst ved Hasseris Grundejerforenings formand Jens Ole Christensen
Musikalsk underholdning med de dygtige elever fra Hasseris Gymnasium
Orientering om Hasseris Gymnasium ved rektor Anders Bach Jensen
Musikalsk underholdning med de dygtige elever fra Hasseris Gymnasium
Rundvisning i de nye lokaler

Efter rundvisningen vil der blive serveret en Tapasbuffet med vin/øl eller vand samt kaffe/te med lidt
sødt. Aftenens program slutter kl. 21:30.
Pris pr. deltager er fastsat til kr. 50,00
Der kan max. tilmeldes 2 personer pr. medlemsnummer.
Din tilmelding foretages via foreningens hjemmeside. Her skal du bruge dit Medlemsnummer samt
din I-kode – der begge fremgår af dette Nyhedsbrev.
Når du på foreningens hjemmeside foretager din tilmelding, modtager du automatisk via din e-mail
en kvittering indeholdende adgangsbillet for op til max. 2 personer pr. medlemsnummer. Din
tilmelding er dog først gyldig, når du også har indbetalt det korrekte beløb svarende til de tilmeldte
personer á kr. 50,00 pr. person til foreningens konto i Spar Nord Bank A/S, Hasseris Afdeling – der er
følgende:
Reg. og kontonummer: 9286 – 1935765109 med angivelse af dit Medlemsnummer,
dette enten via Netbank eller ved indbetaling i en filial af Spar Nord Bank A/S.
En korrekt tilmelding omfatter booking via hjemmesiden samt indbetaling af et beløb til
foreningens konto.

HUSK AT MEDBRINGE DIN BILLET (Modtages via e-mail – kan udskrives efter din tilmelding).
Af hensyn til traktementet skal vi have din tilmelding senest torsdag, den 20. februar 2014.
Velkommen til en spændende og hyggelig aften på Hasseris Gymnasium.
Du kan her få direkte adgang til at foretage din tilmelding på hjemmesiden via et – KLIK HER

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening
Hasseris Grundejerforening

