Laukaan Moottorimiehet ry

Kankaanpääntie 1 A
41350 LAUKAA

Hallituksen viimeisimmässä kokouksessa talousarvion laadinnassa kysyttiin, tekeekö Satu vielä Päräystä,
kun sen takasivu oli kuulemma ihan luettavaa.
No tehdään siis pelkkä takasivu, jos muita ei lueta. Mitäpä sitä turhia sivuja tekemään.

SM Rallisprintin päivä on vaihtunut sunnuntain puolelle eli 1.3.2020.
Laita päivämäärä muistiin, silloin sinulla ei ole muuta tekemistä kun tulla talkoisiin mukaan!

Taas on se aika vuodesta, kun päästään osioon
…… VAIN ÄÄNI RATKAISEE…
Hallitus kutsuu LMM Ry:n jäsenet seuran syyskokoukseen, joka pidetään
Takapiikissä (Kankaanpääntie 1 A, Laukaa as)
TORSTAINA 21.11.2019 klo 18:30
Vahvistetaan ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
Valitaan seuralle puheenjohtaja vuosille 2020-2021
Valitaan kolme jäsentä hallitukseen vuosiksi 2020-2021
Valitaan kolme varajäsentä vuodelle 2020.
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa vuodelle 2020
Vahvistetaan liittymis– ja jäsenmaksut vuodelle 2020.
Tervetuloa!

Tänä vuonna juhlapaikka on Ravintola Rosanne, Laukaantie 22-24, keskellä Laukaan
keskustaa.
Tilaisuus alkaa klo 18:30 glögillä ja sen jälkeen, pääsemme nauttimaan joulupöydän
antimista. Illan menu löytyy seuraavalta sivulta.

Ruokailun jälkeen muistetaan vuoden aikana ansioituneita jäseniämme.
Rosannen osuus päättyy viimeistään klo 22, mutta seuran viralliset jatkot pidetään
Peurungassa, johon on järjestetty kyydit n. klo 21 alkaen.
Pikkujoululippu maksaa 20€ ja sisältää alkuglögin, jouluaterian, illan miedot alkoholijuomat (myös holittomat) sekä kimppakyydin Peurunkaan.
Lippuja voi lunastaa Paulan Kampa, Arwidssonintie 15 tai
seuran sihteeri 040 7455 166 / sihteeri@lmm.fi
LIPPU ON HANKITTAVA 28.11.2009 mennessä!!!

PERINTEINEN JOULUPÖYTÄ
Juustoinen vihreäsalaatti / Savulohisalaattia / Sienisalaattia
Rosollia +punajuurikermaa
Maksapateeta ja lihahyytelöä
Talon graavialohta / sillilajitelma
keitetyt perunat
karjalanpaistia
Joululaatikot (lanttu, porkkana ja peruna)
Rosannen perinteinen joulukinkku+ sinappia
leipäkori ja levite
Jälkiruokana luumurahkaa, kahvia, teetä ja pipareita
****
Rosannessa on A-oikeudet, jäykät viinat joutuu ostamaan omalla rahalla.
Jatkokyyti vie halukkaat Peurunkaan, ei muualle. Peurungassa jokainen juhlii
omalla rahalla. Peurunka Areenalla Retrohotelli.

PISTEPÖRSSIT
KILPAILIJAT: Ilmoita kilpailusi, sijoitus, nousupisteet / laji
(Tarkemmat tiedot löytyy nettisivuilta).
TOIMITSIJAT: pörssiarvontaan saa arpalipun näistä
XI Peurunkaralli / LMM pilkki / Toivakkaralli EK1
SM Karting / 18. Laukaa Touring / Ruuhimäki Cup sarja (1 arpa)
Molemmissa pistepörsseissä arvotaan Kapselikeitin.
Ilmoituksia otetaan vastaan 1.12.2019 saakka osoitteessa
pisteporssi@lmm.fi / Satu

