SPONSORER:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
Januar 2016

Nyt tlf. nr. 42 43 6716

OPBEVARING AF LOPPER:
Vi søger et nyt opbevaringssted til lopper.

FOLDEREN SPONSERES AF:

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
Fastelavnsfest d. 7. februar 2016
Fællesspisning d. 1. marts 2016
Fællesspisning d. 5. april 2016

FÆLLESSPISNING I JANUAR AFLYST
Vi har desværre ikke et mad hold til januar, så denne fællesspisning er
aflyst. Tidligere har fællesspisningen i januar været med forskellig
sammensætning, men vi vurderer at der ikke er grundlag for at fastholde
denne fællesspisning. Vi ses til den næste fællesspisning den 1. marts.

FASTELAVN D. 7. FEBRUAR
.
Borgerforeningen og menighedsrådet
arrangerer igen i år fastelavnsfest i
Kollund Forsamlingshus, men vi starter
som vanligt i Kirken kl. 09.30 med alle
de mange udklædte børn og deres forældre,
bedsteforældre mfl. Derefter slås katten af
tønden i forsamlingshuset ca. 10.30 med
efterfølgende fastelavnsboller, sodavand og kaffe. Vi glæder os til at se
rigtig mange udklædte børn og mange vokse til at se på, når kattekonger og
dronninger skal kåres.

GENERALFORSAMLINGEN
Årets generalforsamling forløb ganske roligt med det sædvanlige relativt
beskedne antal deltagere, men det forhindrede ikke en god spørgelyst og
debat.
Eivind blev valgt som dirigent og formanden afgav bestyrelsens beretning,
hvor hovedemnerne var årets arrangementer. Vi har fået ny hjertestarter i
Kollund med orientering om næste kursus. Legepladsen er overdraget til
foreningen, men der er indgået ny aftale med kommunen, som sparer
foreningen for et årligt tilsynsgebyr. Renovering af skorsten samt
totalrenovering af lokalerne på 1. sal er i sidste fase, hvor kun køkkenet nu
mangler færdiggørelse.

Foreningen har deltaget i møder i Landsbyernes Kontaktudvalg og bl.a.
været med til at fordele årets midler til landsbyerne.
Formanden takkede alle de frivillige borgere, som har støttet arbejdet i
foreningen og de mange arrangementer, der har været gennemført.
Specielt et stor tak til Kirsten for indsatsen de sidste to år. Kirsten har valgt
at holde en pause fra bestyrelsesarbejdet.
Årets regnskab viste et beskedent overskud på 594 kroner. Det er
tilfredsstillende set i lyset af de investeringer, der er foretaget, samt at
foreningen i året har anvendt flere midler til arrangementer end tidligere,
bl.a. en frivillige fest i foråret.
Nyt bestyrelsesmedlem til afløser for Kirsten blev Ole Sommerdahl Larsen,
Kollund Byvej 10. Velkommen til Ole.
Suppleanter blev genvalgt Mogens Knudsen og Frode Jensen. Revisorer
genvalgt Ib Kruse og Kaj Merrild med Else Egsgaard som revisorsuppleant.
Under eventuelt blev drøftet foreningens aktivitetsniveau, som er meget
højt i forhold til støtten fra bredden blandt beboerne, hvilket medfører, at
det meget er Tordenskjolds soldater, som trækker læsset.
Generalforsamlingen fandt det ok at droppe fællesspisningen i januar.
Desuden blev byfest og loppemarked drøftet. Vi har nogle udfordringer på
begge arrangementer, da der pt ikke er et festudvalg for 2016 og vi har
udfordringer med opbevaring af lopper i løbet af året.
Det blev foreslået, at et udvalg med Else Egsgaard i spidsen, skal revurdere
aktiviteterne og nytænke, samt se på, hvordan vi kan aktivere og involvere
flere af de nye, der er flyttet til Kollund indenfor de seneste år.
Så tager vi fat på et nyt år.
Bestyrelsen.

NYTÅRSLØJER ELLER HÆRVÆRK
Bestyrelsen har lige efter nytår fået nogle henvendelser fra beboere i byen
vedr. nytårsløjer der tenderer hærværk og ulovlig indtrængen. Beboerne har
bedt os videregive, at man respekterer lukkede døre og porte og ikke går
ind på sådanne private steder.

Godt Nytår

