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OPBEVARING AF LOPPER:
Vi søger et nyt opbevaringssted til lopper.
Kan nogen være behjælpelig med det?

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
BORGERFORENINGENS OG
FORSAMLINGSHUSETS TLF. NR.
4059 8375

Juleoptog d. 18. december 2016
Nytårs kalas d. 31. december 2016
Generalforsamling d. 17. januar 2017

ÅRETS SIDSTE FÆLLESSPISNING

GENERALFORSAMLING 2017

Flot fremmøde.
Med 76 deltagere blev årets sidste
fællesspisning også det mest søgte.
Tak til de mange, der bakker op om
disse arrangementer og en stor tak til
madholdet, som ydede en stor indsats.
Også en stor tak til musikken,
fra Lindholm Spillemændene.

Hermed indkaldes til Generalforsamling 2017. Årets generalforsamling
afholdes den 17. januar 19.00 i Forsamlingshuset. Dagsorden er vedlagt og
husk at forslag til behandling på generalforsamlingen skal afleveres til
formanden senest 8 dage før. Vi ses.

JULEOPTOG D. 18. DECEMBER
Den 18. december er der igen juleoptog med juleudklædte ryttere fra byen
og lokalområdet. Vi starter kl. 14.00 fra parkeringspladsen ved
Forsamlingshuset og tager den vanlige rute ned omkring den gamle station
og tilbage op til den gamle planteskole, hvor der kan fældes juletræer til
fordelagtige priser. Derefter er der hygge i Forsamlingshuset (som åbner
14.00), hvor der er dækket op til glögg og æbleskiver samt kaffe, småkager
og ikke at glemme godteposer til børnene. Der vil måske også være en
julebryg. Der vil være juletræ og hvad dertil hører. Foreningen er vært ved
arrangementet og vi håber rigtig mange vil deltage i optoget og mødes i
Forsamlingshuset til et par hyggelige timer.

NYTÅRSKALAS VED FH
Den 31/12 kl. 11.00 mødes vi alle ved Forsamlingshuset for at ønske
hinanden et Godt Nytår. Der vil være bobler, kransekage, sodavand og som
det nu er blevet tradition serveres pølser med brød og garniture. Hvis vejret
bliver for slemt, trækker vi ind i huset.
Vi glæder os til at se
Jer alle, store som små.

INFO FRA BESTYRELSEN
Sidste nyt om grønne og energibesparende løsninger.
Sæt kryds i kalenderen den 25. januar 2017, hvor vi sammen med
Sveigaard A/S planlægger et ”fyraftens-informationsmøde” med tema
omkring grøn energi, energibesparelser, energiformer mv. Selvom
olieprisen har været langt nede et stykke tid, så er der igen begyndende
stigninger, som vil påvirke manges økonomi, og samtidig er der et stort
ønske om at gå fra fossile brændstoffer til grøn energi. Der følger mere
information i næste folder.
Ny trappe på Forsamlingshuset.
På Landsbykontaktudvalgets møde den 1. december blev der stemt om en
række projekter fra landsbyerne i Herning Kommune. Kollunds projekt
blev stemt ind, og vi har nu 42.000 kroner til en ny trappe samt tilskud til
renovering af gulvet i Forsamlingshuset. Bestyrelsen er meget tilfreds med
resultatet.
Hundelorte i byen
Så er de der pludselig igen. Husk at benytte hundeposer, når du lufter din
hund indenfor byskiltene og på rabatter, der er slået. Det er hverken rart at
se på eller træde i. Vær med til at holde vores by ren og pæn.
2016 er ved at nå til ende og kun julen og nytåret skiller os fra 2017. 2016
har været et begivenhedsrigt år. Vi har fået en del nye borgere i og omkring
Kollund i 2016 og de vil få en lille julegave fra foreningen.
Bestyrelsen ønsker alle en Glædelig Jul samt et Godt Nytår!

