KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
Juli 2019

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
SOMMERFEST 17/8 2019
HØSTFEST 5/10 2019
BANKOSPIL 31/10 2019

SOMMERFEST D. 17. AUGUST
Så skal der være sommerfest med konkurrencer,
helstegt pattegris og hygge. Vi rejser det store telt
og gør klar til at starte kl. 14.30 med kaffe og kage,
inden vi starter konkurrencerne kl. 15.00 som er for
både børn og voksne. Ca. kl. 18.00 serverer vi helstegt
pattegris med tilbehør. Der er selvfølgelig frisk fadøl,
sodavand, rød/hvidvin, kaffe og the hele dagen og
aftenen igennem.
Mød op kl. 14.30 og få en hyggelig eftermiddag og aften.
Vi glæder os til at se jer.

VEDLIGEHOLD AF LEGEPLADSEN
Klatrehuset er nu blevet renoveret, så der nu er helt nye gulve. Thomas har været så venlig at bruge
en søndag på opgaven, så børnene igen kan anvende huset sikkert. Vi skal også have malet
træværket for at sikre, at klatrehuset kan holde i årene fremover, og vi håber, at nogle fra
børnefamilierne vil melde sig til denne opgave. Foreningen vil selvfølgelig sørge for maling,
pensler mv. Frivillige kan melde sig på tlf 40598375 eller sende SMS på samme nummer.

NY GRUSGRAV OG KØRSEL
Regionen har nu oplyst, at til - og frakørsel til den nye grusgrav skal fastlægges af kommunen som i
forvejen havde indstillet til regionen, at denne tunge kørsel til og fra grusgraven skal ske fra syd altså fra Fjederholdtvej. Vi i bestyrelsen er godt tilfredse med den melding og vil sikre, at
kommunen får implementeret denne beslutning, inden grusgraven åbner. Vi forestiller os, at der
opsættes skilte med henvisning til kørselsforholdene, men det vil vi drøfte med kommunen og evt.
politiet, hvis det er påkrævet.

HØSTFEST DEN 5. OKTOBER
En gruppe frivillige har besluttet, er der igen i år skal være høstfest. Det bliver den 5. oktober, så
husk at sætte kryds i kalenderen, bestille barnepige osv. Festudvalget kommer med mere
information og invitation senere på sommeren.

LANDSBY-PEDEL
Kommunen, i samarbejde med Landsbyernes Kontaktudvalg, har som tidligere nævnt etableret en
landsbypedel ordning. Efter et møde med kommunen den 9. juli kan vi nu præcisere indholdet af
ordningen. Booking af landsbytraileren samt medarbejder fra kommunen til udførelse af arbejde og
vedligehold i landsbyen, skal ske via borgerforeningen. Ordningen er primært rettet mod alment
vedligehold og arbejde på de offentlige områder. Der er allerede behov for hjælp bl.a. til rensning af
tagrender på forsamlingshuset samt stubfræsning på den lille græsplæne ved forsamlingshuset. Hvis
vi skal have en mand fra kommunen med ud til arbejdet, skal det ske på 50/50 basis, altså skal byen
selv lave 50% af arbejdet. Det vil heller ikke blive så svært, men det kræver, at noget giver en hånd
med. Kommunens medarbejder er kun til rådighed i arbejdstiden og efter nærmere aftale omkring
det ønskede arbejde.
Har du spørgsmål vedr. ordningen er du velkommen til at ringe 40598375.

FACEBOOK KOLLUND GRUPPE
Flere har gennem tiden meldt sig som følgere af
Facebook gruppen for Kollund. Hvis du er på
Facebook, så anbefaler vi, at du tilmelder dig gruppen.
Tjek ind på https://www.facebook.com/groups/57922617008/
og tilmeld dig/jer.

HJERTESTARTEREN VED FORSAMLINGSHUSET
Bestyrelsen har sikret, at Hjertestarteren har fået nyt batteri og nye elektroder, så den altid er klar,
hvis en situation skulle opstå. Vi vil også gerne sikre, at alarm 112 har nogle kontaktpersoner i
nærområdet, som hurtigt kan komme til hjælp, hvis der bliver behov. Vi vil gerne have flest muligt
registreret på nettet, så alarmcentralen kan se disse personer. Det er en forudsætning, at du har
gennemgået kursus i brugen af hjertestarter. Hvis vi må registrere dig, så kontakt Sven på
40598375.
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