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Gewéinlech Generalversammlung an
aussergewéinlech Generalversammlung 2018
Heimat invitéiert de Comité vun der „Actioun Lëtzebuergesch“ all seng Memberen an hir gewéinlech
Generalversammlung an an hir aussergewéinlech Generalversammlung e Samschdeg, de 14. Abrëll
2018 um 3 Auer nomëttes zu Izeg op Nummer 20, Conter Strooss (am Klouschter), wou mir zënter
dem leschte Joer eise Sëtz hunn.
An där aussergewéinlecher Generalversammlung geet et drëm, eis Statuten op den neiste Stand ze
setzen. Déi lescht Fassung ass aus dem Joer 1977. Dir fannt den Text mat de proposéierten Ännerunge
bei dësem Schreiwes. Well mir de Quorum fir eng Statutenännerung (2/3 vun de Memberen) sécher net
erreechen, gëtt direkt no der gewéinlecher Generalversammlung eng zweet aussergewéinlech
Generalversammlung mat deemselwechte Programm aberuff, déi dann decidéiere kann, egal wéi vill
Memberen do sinn.
Um Programm vun der gewéinlecher Generalversammlung stinn dës Punkten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usprooch vum President (Claude Bache)
AktivitéitsRapport 2017 (Patrick Kaell)
KeesseRapport 2017 (Alexis Klein)
Rapport vun de Keessereviseuren
Neiwiel vun de Keessereviseuren
Festleeë vun der Cotisatioun fir 2019
Exposé vun de Responsable vun « Autisme Luxembourg a.s.b.l. » iwwer hir nei elektronesch
Zeitung mam Numm « KONTERBONT », déi ganz op Lëtzebuergesch ass an deelweis vun
Autiste gemaach gëtt.
8. Fräi Aussprooch / Verschiddenes
Mir erënneren Iech dann och drun, d’Cotisatioun fir d’Joer 2018 op eise Kont CCPLLULL LU75 1111
0066 4448 0000 z’iwwerweisen, déi an der Generalversammlung vum leschte Joer op 15,00€
(Minimum) festgeluecht ginn ass. Dir fannt Är Memberskaart bei dësem Courrier. Mir soen all deene
Merci, déi eiser Actioun bis elo d’Trei gehalen hunn, a mir hoffen, datt mir och an Zukunft op Är
Ënnerstëtzung – moralesch, materiell a finanziell – ziele kënnen.
Mir wieren och frou, wann Dir äis Är EMailAdress géift matdeelen, wann dat nach net geschitt ass. Dat
géif äis hëllefen, d’Käschte vum Verschécke méi niddreg an de Kontakt mat eise Memberen méi liicht ze
maachen. Schéckt äis einfach e Message op eis MailAdress actioun@letzebuergesch.lu, dann notéiere
mir Är EMailAdress.
An der Hoffnung, Iech zu vill an eiser Generalversammlung begréissen ze kënnen, verbleiwe mir, am
Numm vum Comité,
mat beschte Gréiss,
Patrick Kaell, Sekretär

Claude Bache, President

