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HUSK NÆSTE ARRANGEMENT

FÆLLESSPISNING D. 3/4 2018
HJ ERTESTARTERK URSUS D. 12/4 2018

EK STRAORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 22/4 2018

NATUR OPRYDNINGSDAG D. 22/4 2018



FÆLLESSPISNING D. 3. APRIL K L. 18.30

Sæsonens sidste fællesspisning ligger tirsdag lige efter påske. Her er mulighed for et par hyggelige 
timer sammen med naboer, venner og familie, så benyt muligheden for en billig spis-ude aften. Se 
menu og priser nedenfor. 
  
Hakkebøf med bløde løg,  
sovs og kartofler, råkostsalat. 
 
Desserten er en overraskelse  
Pris voksne kr. 40,-  Børn kr. 15,- 
 
Tilmelding senest d. 26/3 til  
Tove tlf: 41746357 eller Ole tlf: 40804156, - gerne efter kl. 17. 

Husk at tilmelde jer så tidligt som muligt af hensyn til indkøb og planlægning.  

  

 

HJ ERTESTARTERK URSUS D. 12. APRIL K L. 16.30

Vi har fået doneret et opfølgningskursus i anvendelse af hjertestarteren, som byen har hængende 
ved Forsamlingshuset. Det er vigtigt, at så mange som muligt er opdateret i brugen og at også de 
helt unge ned til 12 år lærer brugen og får genopfrisket deres viden om maskinen.  

Vi har 12 pladser på kurset og vi ønsker gerne hurtig tilmelding. Vi har i år fået mulighed for at 
placere kurset sidst på dagen, så også skoleelever kan deltage, og voksne kan nå hjem fra arbejde.  

Tilmelding på foreningens e-mailadresse:  kollund.forening@gmail.com  

Sidste tilmelding den 11. april.  

Det foregår i Forsamlingshuset, og hvis man ønsker en sandwich under kurset, så noter det gerne i 
tilmeldingen. Der er naturligvis drikkevarer til rådighed.  



INDK ALDELSE TIL EK STRAORDINÆR

GENERALFORSAMLING   

HUSK ekstraordinær generalforsamling den 22. april 2018 kl. 09.00 ved Kollund Forsamlingshus. 
Eneste punkt på dagsordenen bliver:  

 Forslag til ændring af vedtægter vedrørende indkaldelser (vedlagt       
februar folderen)  

  

 

 

 

CONTAINERE VED FORSAMLINGSHUSET   

Containerne ved Forsamlingshuset er KUN til affald relateret til huset og ikke til privat brug.  Vi 
har desværre oplevet, at gamle ting og tæpper samt transistorradioer er kastet i containerne, men det 
er de ikke beregnet til. Kør sådan affald på genbrugspladsen  

  

MOBILEPAY   

Vi har desværre problemer med oprettelse af MobilePay på vores nuværende telefon, men                 
foreningen anskaffer en ny i april og informerer selvfølgelig, når den er klar. Fortsat samme   
nummer.  

Kontingent kan derfor fortsat kun indbetales ved ”giro” nummeret og ved     
overførsel direkte til vores konto. Vi imødeser jeres indbetaling og støtte til 
foreningen. På forhånd tak!  

  

NATUR OPRYDNINGSDAG D. 22. APRIL K L. 9.00   

Som tidligere år inviterer vi hermed til rengøring af naturen  
i og omkring Kollund. Dvs. vi dækker alle indfaldsveje  
og sideveje i området. Vil har brug for din hjælp i nogle  
timer søndag formiddag den 22. april. Morgenmad fra  
kl. 09.00. Send venligst en e-mail hvor mange I kommer,  
så vi kan købe ind. Tilmelding til  kollund.forening@gmail.com  



SPONSORER:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

Kan nogen være behjælpelig med det? 
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