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Melchiorianer-Sangforeningen.
Torsdag den 30te April Kl. 8l/^ i Wittmacks Lokale

Ekstraordinær Generalforsamling
i Anledning af, at den samlede Bestyrelse og Dirigenten agter at nedlægge deres
Mandater. Bestyrelsen.

Melchiorianerforeningen.
Torsdag den 30te April Kl. pr. i Wittmacks Lokale ordinær Generalfor

samling med følgende Dagsorden: 1) Valg af Dirigent; 2) Beretning aflægges af 
Formanden; 3) Regnskabsaflæggelse; 4) Valg af Bestyrelse, efter Tur fratræde d’Hrr. 
Melchior, T. Falck Rasmussen, Grauballe og Schon, hvoraf Hr. Falck Rasmussen ikke 
ønsker Genvalg; 5) Valg af Revisorer og Suppleanter- Bestyrelsen.
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