KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
FEBRUAR 2018

Tipvogn i Knudmosen

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
FÆLLESSPISNING D. 6/3 2018
FÆLLESSPISNING D. 3/4 2018
HJERTESTARTERKURSUS UGE 16 I 2018

FÆLLESSPISNING D. 6. MARTS KL. 18.30
Denne gang byder madholdet på hjemmelavet pizza,
dejlig budding med jordbærsovs samt kaffe og småkager.
Tror, det er første gang, vi skal have hjemmelavet pizza,
så det glæder vi os til.
Pris for voksne: kr. 40,- Børn kr. 15,Tilmelding senest d. 3/3 til Dora, tlf. 22724195
Bak op om arrangementet og benyt lejligheden til at møde naboer og nye mennesker.

FASTELAVN MED LIDT FÆRRE DELTAGERE
Vi havde en fin fastelavnsfest, selvom en del var rejst på vinterferie. Der var fine udklædninger og
tønderne var lidt mere genstridige i år, men bunden gik dog ud af dem alle 3. Tak til meningsrådet
for opbakning.

HJERTESTARTERKURSUS
TRYG Fonden har alligevel doneret endnu et opfølgningskursus i anvendelse af hjertestarteren.
Kurset afholdes den 17, 18 eller 19. april 2018. Den endelige dato og tid meddeles i næste folder, og
vi forsøger at få det sent på eftermiddagen, men det afhænger af foredragsholderens kalender. Alle
kan deltage - også nye, der ikke tidligere har gennemgået hjertestarterkurset.

GENERALFORSAMLINGEN
Som vanligt var vi ganske få til generalforsamlingen. Det er lidt ærgerligt, da det er her, det næste
år diskuteres, og store afgørende beslutninger for byen tages.
Bestyrelsen er fortsat Sven Nordgaard/formand, Søren Sveigaard/næstformand, Thomas
Pedersen/kassér, Ole S. Larsen/sekretær og Marcel Tielemans/bestyrelsesmedlem.
Kontingentet er fortsat 200,00 per husstand.
Se opkrævning andetsteds i folderen.

Der blev givet positiv tilkendegivelse vedr. køb af nyt telt. Et fleksibelt kvalitetstelt vil koste ca. kr.
40.000. Vi vil se, om vi kan få nogle sponsorer med til finansiering og selv betale resten.
På grund af at vi nu udsender folderen og indkaldelse til generalforsamling elektronisk, skal
vedtægterne tilpasses. Idet generalforsamlingen ikke kunne træffe beslutning på stedet, blev det
besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen planlægger, at det kan ske i
forbindelse med oprydningsdagen 22. april 2018.
Bestyrelsen tilkendegav, at man planlægger at udsende folderen med tillæg for sidste gang i
husstandsomdelt papirformat. Formålet er at få de sidste med på mail listen og få kontingent fra alle
interesserede borgere.

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 22. april 2018 kl. 09.00 ved Kollund
Forsamlingshus. Eneste punkt på dagsordenen bliver


Forslag til ændring af vedtægter (forslag vedlagt folderen)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

KONTINGENT FOR 2018
Generalforsamlingen besluttede at fastholde årligt kontingent per husstand på kr.200,00. Indbetaling
kan ske som følger og husk altid navn og gerne adresse f.eks. KB xx, KBV xx, eller STKH xx osv.




Ved indbetalingskort +73<
+82166815<
Overførsel til Vestjysk Bank konto nr. 7604-1322017
MobilePay 40598375 (Åben fra 8/3 2018)

Vi håber, alle bakker op og betaler medlemskontingent for 2018 snarest muligt.

ÅRSPLAN
Generalforsamlingen tilkendegav, at det er bedre at ændre Årsplanen 2018, så den løber fra årets
generalforsamling inklusive næste års generalforsamling. Opdateret Årsplan er vedlagt denne
folder.

Hvis du/i ikke allerede er tilmeldt, så tilmeld dig/jer den elektroniske folder på foreningens mail
adresse kollund.forening@gmail.com

SPONSORER:

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

BORGERFORENINGENS OG
FORSAMLINGSHUSETS TLF. NR.
4059 8375
(BEMÆRK IKKE SMS)
KOLLUND.FORENING@GMAIL.COM

