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SØNDERBORG
SALGS- &
REKLAMEFORENING

ÅRS
JUBILÆUM
INVITATION

PROGRAM FOR
GENERALFORSAMLINGEN

SØNDERBORG
SALGS- &
REKLAMEFORENING

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

MUSIK
DJ under festen

INFO OM GALOCHE 2016
Årets Galoche fra SSR uddeles som altid til en person
eller virksomhed, der har haft evne og vilje til at gå nye
veje og gøre noget godt for vort område.
Med prisen belønnes nytænkning, inspiration og mod.

65
Å RS
JUBILÆUM

HVOR
HVORNÅR
TILMELDINGSFRIST
PRIS
MENU

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Comwell, Strandvej 1, 6400 Sønderborg
Fredag den 7. oktober 2016 kl. 18.30
Fredag den 30. september 2016 kl.18.00
395,- pr. person inkl. menu og underholdning
· Medaillon af havtaske med jomfruhummer,
kraftig bisque og galette af perlebyg
· Koldrøget andebryst og andeleverparfait
med tyttebær, oranger og frisk brioche
· Komposition af kalv og vagtel med svampeterrine, efterårsgrønt og madeiraglace
·V
 ariation på Williamspære; Sorbet, parfait,
mousse og tærte

UNDERHOLDNING: “SPECIALKLASSEN”
Specialklassen består af de professionelle skuespillere/
komikere Kasper Le Fevre, Kasper D. Gattrup og Rasmus
Søndergaard, som improviserer sig igennem scener og
sketches baseret på publikums idéer.
I 2011 var de nomineret til Läckerols Talentpris v. Zulu
Comedy Galla, og i efteråret 2012 havde de tv-premiere på deres egen impro-sitcom Hotel Zimmerfrei på
DR2, der sidenhen vandt en TV-pris i Cannes for bedste
comedy format.

65 ÅRS JUBILÆUM

I år kan Sønderborg Salgs – og Reklameforening
fejre 65 års jubilæum, og det skal selvfølgelig
fejres på behørig vis.
Men først skal vi lige have den formelle generalforsamling overstået. Til gengæld plejer den at være
ultra kort, og det kan vi godt love, at den også
bliver i år.
Efter den formelle del med generalforsamlingen,
går vi over til et festskud af en middag, hvor vi har
sørget for sjov underholdning både under og efter
middagen.
Efter middagen og underholdningen af
”Specialklassen” vil der blive spillet op til dans
af en DJ. Og så er det meningen at vi skal fejre
jubilæet til den lyse morgen.
Vi håber på god opbakning til vores 65 års jubilæumsfest. Læs mere på hjemmesiden www.ssrf.dk
om menu, pris, tilmelding, underholdning osv.
Skynd dig at tilmelde jer til dette brag af en fest!

TILMELDING
Ønsker du at deltage, skal du gøre følgende:
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
Senest den 30. september 2016 kl. 18.00 på www.ssrf.dk eller på mail: joan@alott.dk
P.S. skriv en kort bemærkning, hvis I ønsker at sidde sammen.

