SPONSORER:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
Marts 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.

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
Fællesspisning den 1. april 2014

FOLDEREN SPONSERES AF:

Oprydningsdag den 20. april 2014

JUBILÆUMSFONDEN
Kollund har fået bekræftet tilskud til istandsættelse af 1. sal i huset, det
betyder, at vi kan få op til 10.000 kroner til materialer mv. på 50/50 basis,
hvor vi selv betaler halvdelen. Bestyrelsen vil nu planlægge de opgaver,
der skal udføres og kommer herefter ud til Jer, for at få hjælp af eksperter
til malearbejde, renovering af køkken og toilet/bad mv. Vi håber, I er klar
til at give en hånd med og beder Jer allerede nu give et ring til 40598375
og fortælle, hvad I gerne vil hjælpe med.

HJERTESTARTER VED FH
Der har været forslag om opsætning af en hjertestarter ved
Forsamlingshuset og der er fremsendt ansøgning til TRYG Fonden. Næste
udvælgelse af modtagere af hjertestartere sker i september, og derefter ved
vi, om vi kommer med i puljen. Vi har de forsikringsmæssige udfordringer
på plads, og i fald vi får en hjertestarter, skal der uddannes en gruppe
borgere i anvendelse af apparatet. Mere om dette i efteråret.

FÆLLESSPISNING DEN 1. APRIL
Kl. 18.30
Menuen til åbent hus bliver som følger:

Karbonade med kartofler og grønærter
Æblekage

VARMEPUMPER I FORSAMLINGSHUSET
Vi har nu fået installeret luft til luft varmepumper i Forsamlingshuset. Vi
har desværre fået placeret den ene enhed ud mod parkeringen, men
hullerne var desværre allerede boret, inden det gik op for os, at det var en
dårlig idé. Systemet skal lige tilpasses, så styringen er på plads, og den
rigtige varme afgives fra apparaterne. Den, der er opsat i salen, er et
supplement til oliefyret, som dermed skulle spare os for en del olie. Vi
overvejer, om vi vil tilslutte systemerne via Internettet, så de kan
fjernreguleres og samtidig give WIFI adgang i Forsamlingshuset. Dette er
dog ikke helt afklaret endnu.

Kaffe med småkager

Til samme lave pris som altid: Kr. 35,- for voksne og
kr. 10,- for børn
Tilmelding senest den 29. marts til Bente tlf.: 9721 2696 eller
Lene Søgaard tlf.: 4169 1503

