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Lektion 5-6 – Racekatte 
 
Opgaven skal give øvelse i at anvende følgende funktioner i Word: 
Indtastning af tekst  
Linieskift 
Markering af tekst 
Fremhævning af tekst 
Midtstilling (centrering) af tekst 
Opstilling i punkter 
 
Start tekstbehandlingsprogrammet ”Word” (dobbeltklik på ikonet på skrivebordet) 
 
Skriv nedenstående tekst, som angivet, men uden at lave linieskift. 
 
Gem dokumentet i din egen mappe på D-drevet. Vælg filtype ”Word 97-2003-dokumenter”. 
Gem dit dokument under filnavnet ”Racekatte”  
 
Husk at gemme i egen mappe undervejs!  
 
Middelfart, den 5. november 2010 Kære interessenter til Racekatteklubben ÆDLE KATTE 
Det glæder os at meddele, at det nu er lykkedes os at få samlet tilstrækkeligt 
interesserede til at kunne indkalde til klubbens stiftende GENERALFORSAMLING, som 
finder sted i Middelfart på Lillebælt Konferencecenter, Storskovvej 1:torsdag den 29. 
november 2010 kl. 19.00. 
Der er følgende dagsorden:Valg af dirigent Godkendelse af vedtægter for klubben 
(vedlagt) Valg af bestyrelse Valg til udvalg (udstillinger, kåringer, kontakt til andre klubber 
m.v.) Fastlæggelse af kontingent Valg af revisor Eventuelt Vi håber på et stort fremmøde, 
så vi fremover kan samles og få nogle gode fælles oplevelser sammen med vores dejlige 
katte. Der er mulighed for at købe kaffe og wienerbrød. Af hensyn til arrangementet beder 
vi om tilmelding til undertegnede senest fredag den 23. november.Med venlig hilsen Felix 
Siam, initiativtager Middelfart Tlf. 64 41 && &&   
 
Når teksten er skrevet, skal den opstilles korrekt, som vist i det efterfølgende brev: 
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Middelfart, den 5. november 2010  
 
 
 
Kære interessenter til Racekatteklubben ÆDLE KATTE  
 
Det glæder os at meddele, at det nu er lykkedes os at få samlet 
tilstrækkeligt interesserede til at kunne indkalde til klubbens 
stiftende GENERALFORSAMLING, som finder sted i Middelfart på 
Lillebælt Konferencecenter, Storskovvej 1: 
 

torsdag den 29. november 2010 kl. 19.00. 
 
Der er følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af vedtægter for klubben (vedlagt) 
3. Valg af bestyrelse 
4. Valg til udvalg (udstillinger, kåringer, kontakt til andre klubber 

m.v.) 
5. Fastlæggelse af kontingent 
6. Valg af revisor 
7. Eventuelt 

 
Vi håber på et stort fremmøde, så vi fremover kan samles og få 
nogle gode fælles oplevelser sammen med vores dejlige katte. Der 
er mulighed for at købe kaffe og wienerbrød. Af hensyn til arrange-
mentet beder vi om tilmelding til undertegnede senest fredag den 
23. november. 
 
Med venlig hilsen 
Felix Siam, initiativtager 
Middelfart 
Tlf. 64 41 && &&   
 


