Uitnodiging
Informatieavond Aardgasvrij Garyp
Beste dorpsgenoten,
Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor een informatieavond over Aardgasvrij Garyp op maandag
15 oktober om 19.30 uur in It Geahûs in Garyp voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van
EKG. Deze avond is een initiatief van de Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) in nauwe samenwerking
met de vereniging van Dorpsbelangen Garyp, de Ondernemersvereniging OVG van Garyp en
gemeente Tytsjerksteradiel en bedoeld voor alle inwoners van Garyp.
Jullie hebben al in het dorp of in de media vernomen dat wij met elkaar de ambitie hebben om Garyp
op termijn aardgasvrij te maken. Dat kunnen en willen we niet alleen, daar willen we jullie als
dorpsgenoten bij betrekken. Begin deze week hebben we van de minister bericht gekregen dat we
kunnen rekenen op (financiële) steun om dit plan met jullie te realiseren.
We staan in de startblokken om aan de slag te gaan. Wat dit voor Garyp gaat betekenen, hoe we dit
willen aanpakken en hoe je mee kunt doen lichten we de 15e graag toe.
Programma maandag 15 oktober 2018:
19.15 uur

Inloop met koffie en thee

19.30 uur

Welkomstwoord

19.35 uur
Aardgasvrij Garyp, wat willen we voor ons dorp bereiken?
- Wat houdt het plan in (waarom)
- Hoe pakken we dit aan (hoe)
- Wat betekent dit voor mij als inwoner van Garyp?
20.00 uur

Hoe wordt je baas in eigen huis? Wigger Verschoor van Thuisbaas.nl en Urgenda
vertelt hoe je zelf aan de knoppen kunt draaien als het gaat om het besparen van
energie en verduurzamen van je woning. Daarna ruimte voor vragen en discussie.

Pauze

20.45 uur
21.00 uur

Algemene ledenvergadering Coöperatie “Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.”
Agenda: zie achterzijde van deze uitnodiging ( een ieder is welkom)

22.30 uur

Einde vergadering

Heb je nu al vragen of wil je meer informatie, kijk dan op www.ekgaryp.nl of bel met het EKG bestuur
Met vriendelijke groet namens alle genoemde partners,
Enerzjy Koöperaasje Garyp

Algemene Ledenvergadering Coöperatie “Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.”
Locatie: It Geahûs
Datum : maandag 15 oktober 2018
Tijdstip: 21.00 uur

AGENDA

1. opening door voorzitter
2. mededelingen
3. Notulen Algemene ledenvergadering 12 maart 2018, opvraagbaar via email: info@ekgaryp.nl

4. Bestuurszaken: rooster van aftreden en uitbreiding bestuur
Voorstel bestuur: Mevrouw Richt Sterk. Zij heeft zich in de Rabbelskûte van september al aan
u voorgesteld. Conform de statuten van de coöperatie kunt u tegenkandidaten indienen
voorafgaand aan deze vergadering bij het bestuur.
5. Vaststellen contributie leden EKG
6. Reilen en zeilen sinnepark “ de Griene Greide”
-Financiële stand van zaken
-Gariper stroom en keurmerk “Mienskipsenergie”
7. Rondvraag
8. Sluiting, uiterlijk 22.30 uur

