
ĝenerala membrokunveno de FLEJA je dimanco 30a de junio 1991 
dum la somera FLEJA-senajnfino en Eeklo. 
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AndrF tionver.igas la :eesr.antcjn. Li pre=en 
e,.T raranojr. 	kaj Klarigas lb celcr de ':4i 
mar :a kunvenc, ne povis v►  aci n: devas t'•i 
Ce FLEJA kaj elekti nc.van estraron. 

- as l4 g snunaj n 
k..in .'e nc 	car 	la 

la agador. 
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- _ FLEJA kuri )eldonas I 
S tefaar, Cotten ier . 

a revuego JEN ka: . sub r edakto de 
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	 La öeestantoj kontentas pri bi tiu an::: sDme:a semain`inc 

Kie FLEJA. Ili trovas bona la ideon venon :; a_ e ref o i e organ iz i 
renkontigor, en 1b sama ejo, 	sed la dato tangi_::. prefere al 
_a lasta semajnf ino de aûgusto. Pluraj homc; anoncas sin pretaj 
kunlabori. Post diskuto Willem akceptas igi.ef=espondeculo pri 
.. a orgar,izado (li cetere intencas transpreri la organizadon de la 
rkisemajnfino de Mar ie. Grela, se tiu ne plu mem organizus, 	sed 
:io okazas ekster la kadro de FLEJA). 

3.  Estraraj elektoi :  
André dankas la eksil igantajn estraranojn p: c la laboro kiun ili 
dua: pluraj jaroj faris.  
An, André kaj Eddy pretas resti es_ra=anoj. Krome jam 
kandidatigis Pieter kaj Stefaan. Anoncas sic ankaû Jan kaj Rob. 
Laû unuanima decido de la Ceestantoj tiuj " homoj formos la 
novan estraron. Unua kunveno de la nova teamo. al  kiu kiuj 
membroj bonvenas, okazos en oktobro (detaloj sekvos). 
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