AIACE’s årlige ordinære generalforsamling afholdes
tirsdag den 25. april 2017 kl. 15.30
på
Residens Møen, Stege

Den sociokulturelle del af arrangementet strækker sig fra
mandag den 24. april til onsdag formiddag den 26. april 2017
Alle medlemmer er som sædvanligt hjerteligt velkomne. Det er ligesom tidligere muligt blot at deltage
i selve generalforsamlingen uden at betale andet end de dermed forbundne transportudgifter.

I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes foreningens medlemmer til den årlige generalforsamling af
sekretæren med mindst en måneds varsel og med angivelse af dagsorden. Sidste dato for rettidig
udsendelse er således fredag den 24. marts 2017.
Af hensyn til organiseringen af værelsesfordelingen på Residens Møen er fristen for tilmelding sat til
onsdag den 15. marts 2017.

Residens Møen ligger midt i den gamle købstad Stege med flot udsigt over Stege Bugt og den smukke
Dronning Alexandrines bro fra 1943 og med den dejligste solnedgang, man kan tænke sig.
Ejendommen blev opført i 1703 på Frederik d. 4.'s initiativ og indrettet til navigationsskole. Efter en
årrække blev den indrettet til tugthus for samfundets mere velstående. Der kan fortælles historier om
både adelige og en prinsesse, som har levet store del af deres liv indespærrede i Stege tugthus!

Det nuværende værtspar modtog i 2016 en pris for god restaurering af den gamle ejendom, der nu er
gennemgribende moderniseret. Indkvarteringen er hovedsagelig i ferielejligheder af forskellig
størrelse. Gode venner kan f.eks. vælge at dele en stor lejlighed og få hver sit soveværelse. Der vil
derfor i år være et udvalg af prisklasser at vælge imellem, se nærmere på tilmeldingsblanketten og
kontakt evt. Eva Dudzinska, hvis du har særlige spørgsmål.
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Program
Mandag 24. april

Ankomst (check-in mulig fra kl. 13.30)

Kl. 15.00:

Byvandring i Stege (tilmelding ved ankomst)

Kl. 19.00:

Toretters velkomstmenu

Tirsdag 25. april
Kl. 8.00- :

Morgenbuffet i hotellets restaurant

Kl. 9.30:

Guidet busudflugt på Østmøn

Kl. 10.45-11.45:

Guidet rundvisning på Geocenteret ved Møns Klint

Kl. 12.00:

Frokost i Café Sommerspiret i Geocenteret ved Møns Klint

Kl. 13.30:

Besøg i Liselund Slotspark m.m.

Kl. 15.30:

Generalforsamling i lokalet ”Store Udsigt” på Residens Møen

Kl. 18.30:

Velkomstdrink i lokalet ”Lille Udsigt”

Kl. 19.00:

Treretters festmiddag i lokalet ”Store Udsigt” og fortsat hyggeligt samvær!

Onsdag 26. april
Kl. 8.00-10.00:

Morgenbuffet
Check ud og afrejse

Pris for det samlede arrangement:
•
•
•

i stor lejlighed med eget bad (ved topersonersbelægning): kr. 1.800,- pro persona
i lejlighed med eget bad (ved enkeltpersonsbelægning):
kr. 2.200,i stort værelse med delebadeværelser på gangen:
kr. 1.500,(6 dobbeltværelser deles om 2 store badeværelser samt hyggelig opholdsstue med
tekøkken. Prisen er baseret på, at værelserne anvendes som enkeltværelser).

Prisen inkluderer:
• Ophold på Residens Møen (2 overnatninger med morgenbuffet)
• 2 retters velkomstmenu i hotellets restaurant mandag d. 24. april (inkl. 1 genstand)
• Rundtur på Møn
• Frokostbuffet i Café Sommerspiret, inkl. 1 genstand (Marinerede sild m. kapers og rødløg, Æg & rejer,
Røget laks m. rygeost, Lun porretærte ,Kalveroastbeef m. kryddercreme, Brie m. Nice oliven,
Chokoladekage)
• Velkomstdrink før festmiddagen den 25. april
• 3-retters festmiddag på Residens Møen inkl. 2 genstande og kaffe:
Forret:

Lakseterrin med hummerhaler garneret med varmrøget laks, syltede rødløg og citruscreme

Hovedret:

Helstegt kalvemørbrad vendt i citrontimian serveret med pommes Anna, ovnbagte
babygulerødder, grillstegt fennikel samt nedkogt fond med brombær

Dessert:

Gateau Marcel med hindbærcoulis og vaniljeis.
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Tilmelding (senest 15. marts 2017)
til AIACE’s generalforsamlingsarrangement 2017
mandag den 24. april til onsdag den 26. april 2017
på Residens MØEN, Langelinie 44, 4780 Stege
I arrangementet indgår en fælles ankomstmiddag og en festmiddag.
Herudover er der tilrettelagt en guidet busudflugt på Møn og en guidet rundvisning på
Geocenteret ved Møns Klint, hvor foreningen byder på frokost i Café Sommerspiret.
Undertegnede ............................................................................tilmelder .......... person(er)
Residens Møen er nymoderniseret, men da bygningen er fra 1703, er indkvarteringen af
forskellig størrelse (visse lejligheder har f.eks. flere soveværelser). Deltagerne vil blive
fordelt på grundlag af de indkomne tilmeldinger. Skulle du mod forventning ikke kunne få lige
den indkvartering, du har valgt, vil du blive kontaktet af bestyrelsen.
Indkvartering ønskes

Pris for hele arrangementet

-

i stor lejlighed med eget bad (ved 2 pers.)

(kr. 1.800 pro persona)

-

i lejlighed med eget bad (ved 1 pers.)

(kr. 2.200)

-

i værelse med delt bad på gangen (1 pers.)

(kr. 1.500)

Ønsker man udelukkende
-

at deltage i generalforsamlingen, sæt kryds
at deltage i frokost og generalforsamling, sæt kryds

(deltagelse i generalforsamling og frokost sker for foreningens regning)
Jeg har overført ......................... kr. til Danske Bank, reg.nr. 9570 – konto nr. 3975746,
mærket AIACE GF 2017 (husk at anføre indbetalers navn!).
Tilmelding til arrangementet er kun gyldig ved samtidig indbetaling.

Sidste frist for tilmelding og betaling er onsdag den 15. marts 2017.
Tilmeldingen sendes pr. email til:

dudzinski@vo.lu

eller med posten til: Eva Dudzinska, Johannevej 6, 2670 Greve
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