SPONSORER:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
December 2013

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:

Eft

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
Juleoptog den 15. dec. 2013.
Nytårs kalas den 31. december 2013
Generalforsamling den 16. januar 2014
Fællesspisning fredag den 31. januar 2014

FRA BESTYRELSEN

NYTÅRS KALAS

Tak til de mange deltagere i årets bankospil og specielt tak til alle
sponsorer, som igen i år gjorde det muligt at skabe en hyggelig aften og et
pænt sponsorat til foreningen. Årets overskud blev ca. 4.000.

Det er nu en tradition, at vi alle mødes den 31/12 kl. 11.00 og ønsker
hinanden Godt Nytår. Der vil igen i år være bobler og kransekage samt
sodavand til børnene. Vi mødes udenfor Forsamlingshuset uanset vejret.

Taget på Forsamlingshuset er nu renset og bliver malet sort så snart det
vejrmæssigt er muligt. Der bliver behov for at udskifte en del tagplader og
rygstykker bl.a. pga de tidligere store træer, vi havde på plænen mod
nord.
Det er med stor glæde, at bestyrelsens ansøgning til Landdistriktsudvalget
vedr. alternativ opvarmning af forsamlingshuset er imødekommet. Vi fik
tilstrækkeligt stemmer på Kontaktudvalgsmødet i november til
gennemførelse af dette projekt og vil snarest i det nye år installere luft til
luft varmepumper, der skal være med til at effektivisere energiforbruget i
huset og mindske omkostningerne til opvarmning af Forsamlingshuset.
Gulvet i salen i Forsamlingshuset bliver slebet og lakeret i år og samtidig
bliver lejligheden på 1. sal renoveret, så den kan anvendes til forskellige
lokale formål. Der vil senere blive inviteret til møde omkring anvendelsen.
Bestyrelsen efterlyser frivillige til at hjælpe med årets hovedrengøring i
Forsamlingshuset. Der er en række ting vi skal have udført såsom
hovedrengøring af køkken, stole og borde samt diverse andre opgaver. Vi
ønsker gerne din tilkendegivelse, at du vil hjælpe og så fastlægger vi en
dato snarest muligt i det nye år. Tilmeld dig på 40598375 eller send en
mail til Sven på sven.nordgaard@hotmail.com.

GENERALFORSAMLING.
Hermed indkaldes til generalforsamling i Kollund Forsamlingshus og
Borgerforening den 16. januar 2014 kl. 19.00 i Forsamlingshuset.
Dagsordenen er vedlagt. Generalforsamlingen følges op af en spændende
vinsmagning og lidt fast føde til ganen.

JULEOPTOG I KOLLUND
Hestefolket i Kollund og omegn og venner af byen vil igen i år lave et
juleoptog gennem byen søndag den 15. december 14.00. som tidligere
nævnt vil turen blive fulgt af alle os andre, der ikke rider, og turen går fra
Forsamlingshuset ned omkring den gamle station, videre op til den gamle
planteskole, hvor Boe vil sælge juletræer til alle interesserede. Herefter vil
foreningen være vært med kaffe, gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset.
Vi håber rigtig mange vil samles om denne aktivitet igen i år. Vejret er
ingen hindring.

