
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESSEÆNDRING: 

 

De beboere, der fraflytter Kollund-området, og som stadig ønsker at 

modtage vores folder, skal huske at give besked til Kollund 

Forsamlingshus og Borgerforening , da vi ikke automatisk modtager 

meddelelse om flytningen. Så husk at ringe til tlf. 4059 8375 vedr. 

adresseændringer 
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HUSK NÆSTE ARRANGEMENT             

Fastelavnsfest den 19. februar 2012 

Fællesspisning den 2. marts 2012 

Fællesspisning den 30. marts 2012 

Oprydningsdag 21. april 2012 



REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 

 

i Kollund Forsamlingshus og Borgerforening d. 19. januar 2012 

 

1. Frode Jensen blev valgt som dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning blev godkendt. Er vedlagt denne folder. 

3. Det reviderede regnskab blev godkendt og overskuddet overføres 

til 2012 

4. Der var ingen indkomne forslag. 

5. Kontingent på kr. 200,- fortsætter uforandret. 

6. Følgende bestyrelsesmedlem blev genvalgt: Jørgen Krøjgaard, 

Thomas Pedersen. Sven Nordgaard og Eivind Lassen er 

fortsættende bestyrelsesmedlemmer. 

7. Frode Jensen og Mogens Knudsen blev valgt som suppleanter. 

8. Ib Kruuse og Kaj Merrild blev valgt til revisorer og Else Egsgaard 

som revisorsuppleant. 

9. Under eventuelt blev tilstanden af Knudmosevej og broen ved 

Stokkildhovedvej, de nye striber på Kollund Byvej, udvidelse af 

åbningstid i grusgravene og oktoberfesten drøftet.  

 

DEN NYE BESTYRELSE 

 

Efter generalforsamlingen d. 19. januar. konstituerede bestyrelsen sig som 

følger: 

 

Formand:   Sven Nordgaard 

Næstformand: Jørgen Krøjgaard 

Kasserer:         Thomas Pedersen 

Sekretær:         Eivind Lassen 

 

 

KONTINGENT 2012 

 

Generalforsamlingen besluttede, at kontingentet fortsat kun skal være  

kr. 200,- , beløbet dækker indtil 31/12-2012. 

Støt din forening og indbetal kontingentet hurtigst muligt. Benyt vedlagte 

girokort eller lav en bankoverførsel til  

reg. nr. 7604, konto 1322017  

i vestJyskBank 

 

 

 

FASTELAVNSFEST 

 

I samarbejde med menighedsrådet inviterer Kollund Forsamlingshus og 

Borgerforening til 

 

Fastelavnsfest søndag den 19. februar 2012 

 
Kl. 9.30 er der gudstjeneste i Kollund Kirke. 

Kl. 10.30 starter fastelavnsfesten i Kollund Forsamlingshus, hvor der vil 

være tøndeslagning med gevinster. Til børnene er der fastelavnsboller og 

sodavand, og til de voksne er der kaffe. 

 

Vel mødt udklædte den 19. februar 2012. Alle er velkomne 

 


