KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
Februar 2019

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
FASTELAVN 3/3 2019
FÆLLESSPISNING 5/3 2019
OPRYDNINGSDAG 31/3 2019

VELKOMMEN TIL ET NYT ÅR
Det var dejligt igen at se så mange mødes til Nytårs Kalas ved forsamlingshuset.
Vi var ca. 85 voksne og børn, der fik ønsket hinanden godt nytår. Nu er vi så inde i det nye år, som
sikkert bliver lige så spændende som 2018. Der blev skudt en del nytårsfyrværkeri og vi opfordrer
alle til at tjekke vej og fortov samt rabatter for rester, der skal i skraldespanden.

FASTELAVN D. 3. MARTS
Igen afholder vi tøndeslagning på fastelavnssøndag den 3/3 med start kl. 09.30 i kirken, og derefter
mødes vi i Forsamlingshuset kl. ca. 10.30, helt som vi plejer. Der vil som vanligt være kaffe, te og
sodavand til fastelavnsbollerne og en lille godtepose til børnene. Alle er velkommen.

FÆLLESSPISNING D. 5. MARTS
Madholdet, der dækker fællesspisningen i marts, er klar med en dejlig menu kl. 18.30 i
Forsamlingshuset.
Menu:
Koteletter i fad med krydret kartoffelmos og frisk salat
Budding med jordbærsovs
Hjemmebagte småkager til kaffen
Pris kr. 45,- for voksne og kr. 25,- for børn mellem 6 og 12 år
Tilmelding til Dora på 22724195 senest 3. marts

OPRYDNINGSDAG D. 31. MARTS
Den officielle oprydningsdag i Danmark er i år den 31. marts og på bestyrelsesmødet blev det
afgjort, at Kollund skal deltage igen i 2019. Vi kunne også benytte dagen til at gennemføre en
hovedrengøring af forsamlingshuset, men det kræver naturligvis, at der er nogen, der vil hjælpe til.
Der kommer mere i næste folder.

GENERALFORSAMLING D. 18. JANUAR
Generalforsamlingen gik rigtig fint og det nye tiltag med spisning efterfølgende blev godt modtaget.
Vi kom bl.a. igennem vores aktivitetsplan for 2019, drøftede madhold, aktivitetsniveau, fornyelse af
Kollund og meget mere. Mogens Knudsen gik ind og erstattede Ole i bestyrelsen og Keld Andersen
blev nyvalgt, så vi har en stærk bestyrelse. Sven/formand, Keld/næstformand, Mogens/kasserer,
Thomas/sekretær og Marcel/bestyrelsesmedlem med praktiske opgaver. Vi har allerede fået
suppleret det ene madhold, men vi skal bruge et eller to par mere.

KLOAKKER
Bestyrelsen har kontaktet Herning Kommune for at få forbedret afløb for regnvand flere steder i
byen. Derfor er kloakkerne ud for Kollund Byvej 7, 45 og 54 blevet oprenset og gennemspulet. Det
skulle sikre os bedre ved kraftig nedbør og tøvejr. Skulle du finde kloakker i vejen, der ikke trækker
ordentligt, så kontakt bestyrelsen. MEN - husk også, at det er den enkelte hus/grundejer, der skal
sikre, at blade og andet snavs ikke blokerer for regnvandet.

TELTET ER NU VORES
I august testede vi et nyt telt, som skulle erstatte de gamle,
der ikke længere kunne holde. Vi har nu købt teltet og fået
et større tilskud af Landdistriktsudvalget/Kontaktudvalget i
Herning Kommune. Vi søgte om midler i november og de
er nu godkendt. Vi har desuden modtaget et sponsorat på
kr.10.000,- fra en lokal bidragsyder, og pengene skal bl.a
være med til at dække omkostninger vedr. teltet samt
belysning og sikkerhedssystemer i form af nødbelysning
ved udgange mv. Vi siger tusind tak til sponsoren,
som ønsker at være anonym.

OFFENTLIG TRANSPORT I HERNING SYD
Kollund er gået sammen med en gruppe landsbyer i Herning Syd for at styrke mulighederne for
offentlig transport til/fra landsbyerne. Regionen nedlægger nogle vigtige ruter, og vi vil søge
indflydelse på, hvordan byrådet fremover vil løse opgaven. Vi i Kollund har ikke haft offentlige
transportmuligheder i mange år, men hvis der åbner sig en mulighed, vil vi udnytte dette.
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