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Indbydelse til oplevelser og generalforsamling i 

Kerteminde d. 17. (+ 18.) april 2016. 
 

Søndag d. 17. april mødes vi kl. 12 i Kerte-
minde Bryghus, Bregnør Bygade 24, 5300 
Kerteminde, hvor der vil blive serveret 
sandwichs og håndbrygget øl, hvorefter vi får 
en guidet rundtur i bryggeriet. 

 
Efter en lille køretur på 7 km. mødes vi på 
Johannes Larsen Museet, hvor vores guide 
tager imod os kl. 13.45. 
Rundturen slutter ca. kl. 14.45. Herefter er 
man velkommen til at gå rundt på museets 
område på egen hånd, eller man kan tage 
videre til Tornøes Hotel, hvor der er indkvar-
tering og kaffe med kage mellem kl. 15 og 
16. 
 

 
Kl. 16.30 afholdes den årlige generalforsamling 
i mødelokalet. Under generalforsamlingen er 
der øl og vand til deltagerne. Den officielle 
indkaldelse til generalforsamlingen vil blive 
udsendt i februar 2016. 
Kl. 19 mødes vi i restauranten til en velkomst-
drink. Herefter indtager vi en 3-retters menu 
med tilhørende vine (eller håndbrygget øl), 
hvorefter der serveres kaffe/te. 
Bagefter er der bar for egen regning. 

 
Mandag står vi op til en lækker morgenbuffet, hvorefter der 
er afrejse. 
Hele ”pakken” – Kerteminde Bryghus med sandwichs, øl og 
rundvisning, Johannes Larsen Museet med entre og rund-
visning, eftermiddagskaffe med kage, generalforsamling, 
velkomstdrink, 3-retters menu med tilhørende vine og 
aftenkaffe, overnatning i enkelt- eller dobbeltværelse og 
morgenbuffet. Prisen for alt dette er 1100 kr. for medlem-
mer i dobbeltværelse og 1150 for ledsager. For medlem-

mer i enkeltværelse er prisen 1300 kr., og for de, der ikke ønsker at overnatte, er prisen 900 kr. 
og for ledsagere 950 kr. Hvis man som medlem kun deltager i generalforsamlingen er dette 
naturligvis gratis. 
Vi håber at se rigtig mange medlemmer – gerne med ledsager - til vores arrangement i 
Kerteminde. 
 
Med venlig hilsen og på gensyn   Styrelsen. 


