SØNDERBORG
SALGS- &
REKLAMEFORENING

G E N E R A L F OR S A M L I N G
H O T E L B A L T I C H Ø R U P H AV

HOTEL BALTIC
Velkommen til Hotel Baltic, et smukt beliggende
hotel, der i 1993 blev tilbageført til sin oprindelige stil
fra midten of 1800-tallet. I 2017 er der kommet nye
forpagtere, og hotellet er igen blevet gennemgået,
så standarden er som vi mener den skal være.
Hotellet byder på individuelt indrettede værelser.
Vi ønsker, at give en uforglemmelig oplevelse, hvor
vi forener tradition og historiske rammer med et
klassisk og moderne køkken. Vi har fokus på mad
lavet med lokale råvarer for sæsonen, fordi vi derved
kan skabe masser af velsmag med god samvittighed.

TORSDAG DEN 12. OKTOBER KL. 18.00
PROGRAM

ÅRETS GALOCHE

1. Valg af dirigent

Årets Galoche fra SSR uddeles til en person eller virksomhed,

2. Aflæggelse af beretning

der har haft evne og vilje til at gå nye veje, ikke at gå i små

3. Aflæggelse af regnskab

sko og samtidig gøre noget godt for vores område.

4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse

Med prisen belønnes nytænkning, inspiration og mod.

6. Valg af revisor

Afsløringen står vores egen Leif Maibom

7. Eventuelt

(Årets revykunster) for, så det bliver ikke kedeligt!

PRIS KR. 449,-

Inklusiv kaffe, middag i lækre nye omgivelser, dessert og underholdning.

W I L LY S K A F F E K L U B
Det hele startede i 1990 som en sommerspøg på
Hotel Viktoriabad i Kelstrup v/ Haderslev. Det
har vist sig at være en meget sejlivet spøg.
De fire herrer kaldte sig senere Willys Kaffeklub. Willys Kaffeklub har nu været en del af
det danske humorbillede i mere end 25 år.
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Ønsker du at deltage:
Tilmeld det ønskede antal personer til arrangementet via www.ssrf.dk, og indbetal beløbet svarende til det
antal personer, du ønsker at tilmelde her: Broager Sparekasse reg. Nr. 9797 konto nr. 0000405248
TILMELDING: Senest den 4. oktober 2017 kl. 12.00 på www.ssrf.dk eller på mail: joan@alott.dk

