GENERALFORSAMLING

NY
DAT
O

Torsdag den 28. oktober 2021 kl. 18.00
– med prisuddeling, GAVER og lækre serveringer
Kære SSR ven!
Så er vi landet på ny dato for SSRs generalforsamling, og det
bliver torsdag den 28.10, hvor vi glæder os til at besøge det
splinternye og super cool spisested karikatur. Restauranten har
udviklet et koncept, hvor der serveres lækre cocktails til mad
lavet af årstidens råvarer. Det må vi prøve.
Det er længe siden, vi sidst har været sammen, så der er lagt op til networking
og hygge, og så kan vi nyde karikaturs 3 spændende serveringer med mad parret med Cocktails. Til en god pris selvfølgelig!

GALOCHEPRIS TIL ÉN – MEN GAVER TIL MANGE!

Vi skal selvfølgelig have uddelt vores Galocheprisen 2020 – modtageren er den
samme, selvom vi skriver 2021. Hvem kan det mon være..?
Som noget nyt og anderledes vil der være gaver til mange af deltagerne.
Du kan være heldig at vinde f.eks. revybilletter, gin/tonic gaver, sportevent-
billetter og meget mere.
Under alle omstændigheder kommer du hjem med nok en fantastisk SSR-oplevelse,
med forbedret netværk og lækre drinks snurrende rundt i din glade krop.

PROGRAM for
generalforsamlingen:

PRIS OG TILMELDING
Pris pr. deltager kun 395,-

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning

Hvis du har været tilmeldt og har betalt for den tidligere udmeldte general
forsamling, så skal du selvfølgelig ikke betale igen.

3. Aflæggelse af regnskab

Vi har for nemheds skyld valgt at tilbyde denne generalforsamling til samme
pris som den sidste. Og det er en GOD pris!

5. Valg af bestyrelse

Tilmeld det ønskede antal personer til arrangementet via www.ssrf.dk, og
indbetal beløbet svarende til det antal personer, du ønsker at tilmelde her:

7. Valg af revisorer

Broager Sparekasse, reg. nr. 9797 konto nr. 0000405248
Senest den 25. oktober 2021 på www.ssrf.dk eller på mail: info@ssrf.dk
PS. Lad os vide hvis I ønsker at sidde sammen,
eller hvis der er kosthensyn, der skal tages.

SØNDERBORG
SALGS- &
REKLAMEFORENING

4. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af suppleanter
8. Eventuelt

Karikatur som koncept udspringer af tanken om at karikere det velkendte og
udfordre det sikre. Det kan eksempelvis forstås ved at vores smørrebrød ret
beset er ligeglad med om det holder i hånd med en Martini eller en Spritz –
når blot sommerfuglene i maven er lige mange hver gang.
Det samme gælder for vores aftenserveringer, hvad end det er mad eller
cocktails. Dog har vi svært ved at blive enige om hvorvidt vi sætter cocktails
til mad, eller mad til cocktails. Til gengæld sætter vi smag over alt andet.

Frederik
– bærer en helt særlig begejstring på hver en bar, han går på.
Den samme begejstring bestræber han sig på at plante i sine
gæster, og har gjort det i flere år efterhånden.
I sin spæde start gebærdede Frederik sig på den københavnske
cocktailscene, men han har senest været barchef hos Struktur
Restaurant & Cocktailbar i Aalborg – hvor der er særligt fokus
på parringen mellem mad og cocktails.

Chris
– har stået i et køkken i mange år, og har fra en tidlig
alder vidst at det var hvad han ville. Det førte ham til en
Michelin-restaurant, hvor han blev udlært fra, i en alder af
blot 20 år.
Chris er kåret som Danmarksmester i smørrebrød og var
flot repræsenteret i Danmarksmesterskaberne i sild, og
hans meritter taler for sig selv.

Aftenens Menu
1. Servering

2. Servering

3. Servering

Saltet torsk med urter & syltede
stikkelsbær på sprødt rugbrød
Hvid portvin, vermouth, kombucha
på kvæde & tonic.

Culotte af okse med selleripuré,
sæsonens grønt med sauce
blanquette & kartofler.

Blåbærsorbet med hvid chokolade,
crumble & tørrede bær.

Rødvinssyltede brombær med
slåengin, honning & grøn
matcha-tonic.

Ærteinfuseret Akvavit med tør
blommevin & tonic.
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