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HUSK NÆSTE ARRANGEMENT 
  

Nytårs Kalas d. 31. december 2015 

Generalforsamling d. 14. januar 2016 

Fællesspisning d. 29. januar 2016 

 



HJERTESTARTER 

– repetitionskursus den 8. februar 2016. 

 

Hermed inviteres til repeterende hjertestarter kurser den 8. februar kl. 16 - 

18 og 18.15 – 20.15. 

Du kan tilmelde dig det tidspunkt du ønsker at deltage. Send mail til 

sven.nordgaard@hotmail.com eller ring til 40598375. Kurset er for såvel 

tidligere kursister som nye. Tidligere kursister skal medbringe bevis og 

materiale fra foregående kursus. Kan du ikke finde det, findes der sikkert 

en løsning på det på kurset. 

Kurset foregår i Forsamlingshuset ved Michael V. Reif instruktør for 

www.Safetygroup.dk 

 

LYDANLÆG 

Forsamlingshuset får musik – og lydanlæg 

Det er med stor glæde at kunne informere om resultatet af 

Landsbykontaktudvalgets afstemning om fordeling af midler i 2016. 

Kollund har fået bevilliget 24.500 til nyt musik- og lydanlæg. Bestyrelsen 

vil tage stilling til, hvilket anlæg og hvornår det skal installeres i starten af 

2016. Har du gode kontakter til leverandører af gode anlæg, hører vi gerne 

fra dig. 

 

Fra Landsbykontaktudvalgets møde den 2. december 2015 

Udover afstemningen om fordeling af midler, var der tre vigtige punkter på 

dagsordenen. 

1. Herning Kommune skal modtage 200 flygtninge de næste 2 år plus 

at der forventes et tilsvarende antal personer i familiesammenføring. 

Boliger til flygtninge i Herning Kommune bliver en udfordring og 

kommunen efterlyser derfor to typer lejeboliger, ”Midlertidige, i få 

måneder” og ”Permanente”. De midlertidige er til flygtninge, der 

har deres asylansøgning under behandling og de permanente til 

flygtninge, der får asyl. Boligerne skal ligge i rimelig afstand til 

offentlige transportmidler, max 5 km. Dette skyldes at der skal 

deltages i dansk undervisning og virksomhedspraktik og man derfor 

skal kunne komme til og fra uddannelsessteder og virksomheder. 

2. NATURSPOT er en ny hjemmeside med mulighed for at lægge 

naturaktiviteter ind og søge aktiviteter, man ønsker at deltage i. 

Hvis du kender ”Ud på tur”, så er denne nu Online på Internettet. Se 

også www.naturspot.nu det giver mening. 

3. Planstrategiens høringsperiode er fra 21. okt. til 16. dec. Så har du 

speciel interesse i dette, så søg på kommunens hjemmeside, eller 

spørg formanden om at låne et eksemplar. 

 

NYTÅRS KALAS 

Igen i år mødes vi ved Forsamlingshuset  

den 31.december kl. 11.00 til bobler og  

andet drikkeligt med kransekage, samt  

pølser med brød og garniture. 

Mød ALLE frem til dette årets sidste  

arrangement og ønsk hinanden et Godt Nytår! 

 

NYTÅRSLØJER 

HUSK at fortælle jeres børn, at de ikke må bruge tandpasta til at smøre på 

biler og ruder mm., da det ødelægger overfladen. 

 

 

GENERALFORSAMLING 2016 

Hermed indkaldes til generalforsamling i foreningen Kollund 

Forsamlingshus og Borgerforening den 14. januar 2016 kl. 1900 i 

forsamlingshuset. 

Dagsorden er vedlagt. 

 

 

 

Bestyrelsen ønsker Glædelig Jul og godt Nytår 
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