SPONSORER:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
JUNI 2017

OPBEVARING AF LOPPER:
Vi søger et nyt opbevaringssted til lopper.
Kan nogen være behjælpelig med det?

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
BORGERFORENINGENS OG
FORSAMLINGSHUSETS TLF. NR.
4059 8375

SANKT HANS D. 23/6 2017
BYFEST D. 19/8 2017

SANKT HANS

KOLLUND FOLDEREN VIA E-MAIL

Kære alle sammen.
Igen i år vil vi gerne invitere til Sankt Hans
den 23. juni ved Forsamlingshuset. Vi starter
kl. 18.00, hvor grillen er klar til at stege jeres
bøffer, pølser og brød, ligesom I ønsker det.
Som bekendt er den bedste service nemlig
selfservice.
Som vanligt sælger vi gode bøffer til en
fornuftig pris, dertil salat, kartoffelsalat
og brød. Der vil også være frankfurtere
og almindelige pølser til dem, der
foretrækker det eller som supplement.
En pølse til at slutte af med er jo altid godt.
Vinen er tempereret og øl samt sodavand er kolde til de første købere. Igen
til meget fornuftige priser.
Vi glæder os til at se jer og skulle vejret mod forventning blive kedeligt, så
trækker vi indendøre.
Kl. 20.00 er der Sankt Hans bål og efterfølgende kaffe og kage til
fornuftige priser.
KAGEHEKSEN uddeles til sidst, og ønsker du at deltage i konkurrencen
om året Kageheks, så giv gerne besked til Sven på 40598375.

Distribution af folderen overgår til at ske via e-mail.
For at nedbringe foreningens omkostninger og samtidigt udnytte internet
teknologien, har bestyrelsen besluttet fremover at udsende folderen i en email til alle, der ønsker at modtage folderen. Skulle der være nogen, som
ikke anvender e-mail, men fortsat ønsker at modtage folderen, bedes man
oplyse dette til bestyrelsen på vedlagte skema ”Elektronisk distribution af
Folderen”.
Bestyrelsen ser en række fordele ved denne ændring udover besparelser på
omkostninger. Vi får mulighed for at udsende information væsentligt
hurtigere end i dag, og vi får mulighed for med kort varsel at invitere til ad
hoc arrangementer, hvor hurtig tilmelding er påkrævet. Det kunne f.eks.
være en impulsiv grillaften ved søen, som har været på tale tidligere, men
hvordan fik vi det lige sendt ud med kort varsel? E-mail adresser bliver kun
anvendt til information fra foreningen Kollund Forsamlingshus og
Borgerforening
Det vedlagte skema bedes udfyldt og afleveret i postkassen Kollund Byvej
22 senest den 23. juni 2017.
Du kan også sende data i en e-mail til kollund.forening@gmail.com.

RENOVERING AF GULVET I SALEN
Når vi ses i Forsamlingshuset næste gang, vil gulvet i salen være slebet og
nylakeret. Vi var så heldige at få tilskud til dette arbejde, og det er nu
gennemført. Den udvendige trappe til køkkenet bliver næste projekt

ÅRSPLAN FOR 2017/18
Med denne folder udsendes også Årsplan for resten af 2017 samt foreløbig
plan for 1. halvår 2018. Grunden til denne opdeling er overvejelser om at
ændre perioden for Årsplanen, så den følger kalenderåret fra den ene
generalforsamling til den næste.

