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Association of Ukrainians in Victoria
Joint Community Meeting
Why haven’t all members of the Association
be advised of this most important and vital meeting.
Has this notification only been sent to select members of the
Association and the Community?
Every person I know, who are members, have not been notified of this meeting.
This is absolutely deplorable.

ANNOUNCEMENT ON A JOINT EVENT
Future of the Ukrainian Community in Victoria
Dear members of the AUV, the heads and members of the board of affiliates, Ukrainian
organizations and institutions of the Ukrainian Community of Victoria (AUV).
The AUV Board announces the convening of a joint meeting to discuss the future of our
community.
The meeting will be held on:
• Sunday, April 29, 2018, at 1.30 pm. in the
• Ukrainian Community Centre in Essendon.
During the meeting, the President of the AUV Slavko Kohut, together with the members of the
Board, will make a presentation on:
• What is the future of our community?
• What should our Ukrainian home look like - our home?
We offer the following discussion topics:
• Demands for Ukrainians and members of the AUV in the next 10-20 years;
• Needs of Ukrainian organizations;
• Ukrainian Community Centre - what we need and what are our financial
opportunities for obtaining it.
These are the main questions of the presentation, we want to discuss with you for the mutual
understanding of the future of AUV.
We invite the head or representative and several members of your branch office or
organization to discuss these important issues of our community.
Please send us your representative (s) before April 27th to:
communications@auv.org.au
We plan together the future of our Community!
Regards
Slavko Kohut
President

Announcement In Ukrainian
ОГОЛОШЕННЯ ПРО СПІЛЬНУ НАРАДУ
Тема наради: обговорення майбутності Української Громади Вікторії
Шановні члени УГВ, голови та члени управи філій, українських організацій та установ Української
Громади Вікторії (УГВ)!
Управа УГВ повідомляє про скликання спільної наради для обговорення майбутності нашої
Громади.
Нарада відбудеться у неділю, 29-го квітня 2018 р., о год.1.30 пп.,
в Українському Народному Домі в Ессендоні.
Під час наради голова УГВ Славко Когут, разом з членами управи, виступить з презентацією на
тему: “Яка майбутність нашої громади? Як має виглядати наш український дім - наша домівка?”
Пропонуємо наступні теми для дискусії:
•

Потреби українцям і членам УГВ впродовж наступних 10-20 років;

•

Потреби українських організацій ;

•

·Український Народний Дім – що нам потрібно і які наші фінансові можливості для його
отримання.

Такі головні питання сьогодення ми хочемо разом з Вами обговорити для що до взаємного
зрозуміня майбутності УГВ.
Запрошуємо голову або представника та кілька членів Вашої управи філії чи організації для
обговорення цих важливих справ нашої Громади.
Просимо зголосити нам свого представника(ів) до 27-го квітня
на адресу: communications@auv.org.au
Плануємо разом майбутність нашої Громади!
З повагою,
за управу
Славко Когут
Голова

