SPONSORER:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
August 2014

Nyt tlf. nr. 42 43 6716

LOPPER TIL LOPPEMARKED:
Har du allerede nu lopper til loppemarkedet, som du gerne vil af med, kan
disse afleveres hos Frode Jensen. Aflevering kan aftales med Frode på tlf.
9721 2696.

FOLDEREN SPONSERES AF:

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
BYFEST DEN 23. AUGUST 2014
Loppemarked den 13. september 2014
????? den 4. eller 7. oktober 2014

LOPPEMARKED

BYFEST I KOLLUND

Husk årets loppemarked. Det løber af stabelen

Årets byfest er sikkert vel overstået, når du læser denne folder, eller du er
på vej hen til pladsen. August folderen er lidt senere ude i år end normalt,
men arbejdspres hos formanden har betydet denne forsinkelse. I har dog
allerede modtaget invitation og der er annonceret ved opslag, så
arrangementet er kendt for alle i Kollund og omegn
Byfesten bliver i år afholdt den 23. august. Byfestudvalget håber på, at der
igen i år kommer rigtig mange, der bakker op om dette arrangement. Der
sendes invitation ud til jer alle, men book allerede nu datoen og vær klar til
nogle fornøjelige timer med familie, naboer, venner og bekendte fra nær
og fjern.

Lørdag d. 13. september 2014 med start kl. 09.00
Indsamling foregår torsdag den 11. september fra ca. kl. 17.00 til 20.00, så
hav dine lopper klar. Du er også velkommen til at aflevere dem direkte i
forsamlingshuset i dette tidsrum.
Husstande i Herning og Lind, der ønsker ”lopper” afhentet, bedes ringe til
Sven Nordgaard tlf. 40598375, senest den 9. september. Vi vil så hente
”lopperne”.
Vil du gerne være med til at hjælpe med indsamling, opstilling og på
dagen med salg og andre opgaver, så ring til Sven Nordgaard tlf.
40598375

FRA BESTYRELSEN
Det har været en fantastisk sommer i år og såvel legeplads som boldbane
har været flittigt benyttet.
Som det tidligere er oplyst, har Herning Kommune besluttet, at en række
legepladser i kommunen skal sløjfes eller overtages af
Borgerforeningerne. Vi har i første omgang bekræftet overfor kommunen,
at Kollund er interesseret i at overtage, hvis der kan findes en model, der
sikrer, at foreningen kan forsikre sig imod ansvar ved eventuelle uheld på
legepladsen. Hvis vi ikke kan blive forsikret, ser bestyrelsen det ikke
muligt at redde legepladsen, da bestyrelsen kan risikere at stå med et
betydeligt krav i tilfælde af et uheld. Der var møde med Herning
Kommune den 21. august og herefter vil bestyrelsen træffe den endelige
afgørelse på et møde den 13/10 2014.
Det er usikkert om vi kan gennemføre en Frivilligfest i år, men kan det
ikke lade sig gøre, vil vi forsøge i foråret 2015.

