Kære REO-medlem

6. februar 2018.

Indkaldelse til Generalforsamling - og efterfølgende foredrag.
Ved en beklagelig fejl blev min mail den 2. februar udsendt inden den var redigeret færdig.
Dette er den endelige udgave.
REO’s generalforsamling 2018 afholdes lørdag, den 10. marts kl. 13 på følgende adresse:
Landgreven 3, 1301 Kbh. K. CEPOS har været så elskværdig at låne os deres lokaler.
Dagsorden for generalforsamlingen er tidligere udsendt, men er vedhæftet denne mail.
Medlemmer kan deltage i en frokost sammen med bestyrelsen kl. 12. Tilmelding senest den 7.
marts til iya@mail.tele.dk eller tlf. 45864613.
Det var planen, at Michael Shellenberger efter generalforsamlingen skulle have holdt foredrag.
Desværre har han meddelt, at han føler sig nødsaget til at melde afbud. Årsagen er, at han
stiller op til primærvalget af Californiens guvernør, som finder sted i foråret og frem til juni.
Han er ked af dette afbud og vil gerne komme på et senere tidspunkt, f.eks. til efteråret eller
næste år.
Efter generalforsamlingen er der to punkter.
1. Kl. 14: Den svenske kernekraftspecialist Lars Högberg holder foredrag på engelsk:

How to build a nuclear reactor on budget and on time
– the lesson from the United Arabic Emirates.
2. Kl. 15: Min nye bog, ”Den grønne atomkraft – opgør med de farveblinde
miljøforkæmpere” er netop færdigskrevet og sat til tryk. Jeg vil benytte lejligheden til
at præsentere bogen.
Den slags arrangementer er ikke gratis – det koster at få prominente foredragsholdere som
Högberg og senere Shellenberger til Danmark. Vores eneste indtægtskilde er vore
medlemmers kontingent og støtte. Derfor henstiller jeg til, at man husker at betale sit
kontingent og desuden meget gerne give et økonomisk bidrag! - Det kan man gøre med
mobilepay 50 39 57 77 eller ved at gå ind på http://www.reo.dk/stoet-reo.aspx.
Man kan også bidrage på andre måder, f.eks. ved at melde sig til at dele pjecer og postkort
ud. Det gør man, som nævnt i mit sidste brev, ved at sende mail til Rebecca
på ginlohfert@gmail.com
Deadline for tilmelding til frokosten er den 7. marts til Ib Yde
iya@mail.tele.dk eller 45864613
Under alle omstændigheder håber jeg, at vi ses den 10. marts.
Med venlig hilsen
Thomas Grønlund Nielsen
Formand for REO

