Generalforsamling
Sønderborg Salgs- og Reklameforening indbyder til

Spiseriet den 7. oktober

Så er tiden atter inde til Danmarks korteste generalforsamling. Sønderborg Salgsog Reklameforening indbyder derfor til en hyggelig aften i godt selskab, hvor
smagssansen udfordres, underholdes og pirres, når Jørn fra Wohlenberg tager os
med på en sanselig rejse i den mousserende vins og chokoladens verden.

Aftenens program
18.00
18.15
18.45
19.00
19.30
20.30
21.00
22.00

Velkommen
1. runde bobler med en lille snack
Danmarks korteste generalforsamling
2. runde bobler med en lille snack
Middag - langtidsstegt dyrekølle med årstidens grønsager
Uddeling af Årets Galoche
Kaffe/the og chokoladesmagning
Farvel og tak for i aften

Årets Galoche 2010

Igen i år uddeler SSR Årets Galoche til en person eller virksomhed, der har
haft evne og vilje til at gå nye veje og til at gøre det alle andre kun taler om.
Med prisen belønnes nytænkning, mod, kreativitet og inspiration.

Programmet for

Generalforsamlingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning
Aflæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse
Valg af suppleanter
Valg af revisorer
Eventuelt

Praktiske oplysninger
Hvor: Spiseriet, Rådhustorvet 6, Sønderborg
Hvornår: Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 18.00
Tilmeldingsfrist: Mandag den 4. oktober 2010
Pris: 350 kr. pr. person, inkl. mad, et glas vin
til maden, samt prøvesmagning

Bobler og kulsyre
• En flaske champagne indeholder 250 millioner
bobler.
• I en champagne flaske er op til 6 atmosfæres
tryk. Til sammenligning har flere biler f.eks.
kun to atmosfærers tryk i deres dæk.
• I champagne er meget mere kulsyre, end du
kan se på boblerne. Det meste kulsyre er
opløst, og når den kommer ned i maven, går
den øjeblikkelig i blodet, hvor den sætter fart
på blodomløbet og transporterer alkohol til
hjernen. Du bliver smuk, veltalende, charmerende og vovet.

Tilmelding
Hvis du ønsker at deltage, skal du gøre
følgende:
Tilmeld det ønskede antal personer til
arrangementet via www.reklamegal.dk.
Du skal nu indbetale et beløb svarende
til det antal personer, du ønsker at tilmelde: Broager Sparekasse, reg. nr. 9797
konto nr. 0000405248 senest mandag
den 4. oktober.

