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HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
BANKOSPIL D. 26/10 2017
FÆLLESSPISNING D. 7/11 2017
FÆLLESSPISNING D. 5/12 2017

LANDSBYKONTAKTUDVALGET

Fra Landsbykontaktudvalget 6. september 2017
Vi vil gerne viderebringe seneste fra Landsbykontaktudvalget, hvor forslag til forsøgsprojekt om
energibesparelser blev drøftet. Herning Kommunes Energistrategi fra 2016 har udmøntet sig i en
handleplan, hvor et af projekterne heri er Landsbyen som frontløber. 4 landsbyer er udvalgt til
forsøgsprojektet, dog ikke Kollund. Man har fokuseret på byer med mange oliefyr.
Scanenergi er inde som uvildig part og fortalte, at første step er et online energitjek, som alle
husstande i Herning Kommune kan foretage i projektperioden. Det sker på beregner.husetsenergi.dk
og løber over 1-2 år. I forsøgsprojektet vil der blive udvalgt nogle husstande til energitjek, og
resultaterne bliver præsenteret på et møde for de 4 landsbyer. En projektrapport vil danne grundlag
for det videre forløb.
Energistyrelsen tilbyder at holde inspirationsaftener, og borgerforeningerne kan indsende forslag til,
hvem der i landsbyerne kunne være interesserede i at indgå i et energitjek.
Kollund har dog gennem de senere år gennemført flere arrangementer vedr. energiforbrug og
alternative energiformer, men skulle der være interesse, kontakter bestyrelsen gerne
Energistyrelsen.

FÆLLESSPISNING/ÅBENT HUS
Husk, at sæsonen starter den 7. november, og der er lagt op til en hyggelig aften med god mad og
stemning. Mød frem, det er billigt og godt.
Madholdet serverer:
”Væltet lokum” med kartofler og pasta samt rød/gul/grøn salat
Brownies med vanilieis
Kaffe og småkage
Pris voksne kr. 40,- og børn kr. 15,Tilmelding senest d. 4/11 til Dora på tlf.: 22724195

KØKKENTRAPPEN ER LIDT FORSINKET
Der har været en del udlejninger i sensommeren, så det har været nødvendigt at udsætte
etableringen af den nye og mere sikre køkkentrappe ved Forsamlingshuset. Vi planlægger, at det
kan ske i uge 42 eller 44 og om ikke andet, så skal den op i efteråret, inden frosten sætter ind, og
sneen falder.

INGEN OKTOBERFEST I ÅR
Da bestyrelsen ikke har modtaget henvendelser fra borgerne, så der kunne skabes grundlag for en
fest i oktober, har bestyrelsen sat dette arrangement på stand by.

ELEKTRONISK KOLLUND FOLDER
Rigtig mange (55 husstande) huskede at aflevere e-mail adresser, så de kan modtage vores folder
elektronisk, men der er stadig mange, der ikke har tilkendegivet deres ønske. Bestyrelsen vil
kontakte de husstande, der ikke har responderet på dette initiativ, så vore naboer ikke mister denne
information.

ÅRETS BANKO D. 26. OKTOBER KL. 19
Vi inviterer igen til Årets Banko med et hav af præmier, og det bliver helt sikkert lige så spændende
i år som tidligere. Vore mange sponsorer bidrager med flotte præmier, og vi når helt sikkert op på
samme niveau som tidligere år. Som vanligt kan der købes drikkevarer, og vi er klar til nogle
hyggelige timer. SÅ KRYDS I KALENDEREN også selvom du ikke plejer at gå til banko. Men i år
skal du afsted, så tag familie og vener med. Vi ses!

SPONSORER:

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