KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
Marts 2019

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
OPRYDNINGSDAG 31/3 2019
FÆLLESSPISNING 2/4 2019
SANKT HANS 23/6 2019

FÆLLESSPISNING D. 2. APRIL
Der er fællesspisning i Forsamlingshuset den 2. april og vi siger tusind tak til Tove og Ole, for at de
- uden nogen har meldt sig til at hjælpe dem, - alligevel en sidste gang vil lave mad til os. Vi håber
mange vil bakke op om deres store arbejde og ligeledes give en hånd med ved oprydningen.
Menuen er
Bøf med bløde løg, kartofler og sovs
Citronfromage
Kaffe/te og småkager
Alt dette for kr. 45,00 for voksne og børn kr. 20,00 indtil 12 år.
Husk hurtig tilmelding til Tove på 31540201 eller til Ole på 40804156. Sidste dag for tilmelding er
søndag den 31.marts.
Vi ses i Forsamlingshuset den 2. april kl. 18.30.

NATUROPRYDNINGSDAG D. 31. MARTS
Igen i år deltager Kollund i det landsdækkende arrangement omkring at holde naturen ren.
Vi starter med morgenmad ved Forsamlingshuset kl. 09.00
og derefter fordeler vi ruter. Skulle vi være flere end der er
ruter til, så har vi nogle opgaver i Forsamlingshuset, som
vi gerne vil have en hånd med til løsning af.
Tilmeld jer straks på mail kollund.forening@gmail.com
eller en SMS til 40744002. Vi ses!

SPØRGESKEMAERNE OG FORSLAG
Spørgeskemaerne, vi udsendte i starten af året, har givet god respons og ca. 26 indkomne forslag og
kommentarer. Det er dejligt at se, at mange har taget sig tid til at besvare skemaerne og vi siger
tusind tak!
Gennemgående har der været stor tilfredshed med bestyrelsens arbejde og det er vi naturligvis glade
for at høre, da der bliver brugt en del timer på arbejdet i løbet af året sammen med de frivillige, der
giver en hånd med.
Vi har forsøgt at gruppere forslagene og kommer frem til følgende hovedgrupper
1. Nye aktiviteter/arrangementer samt ændring af nuværende aktiviteter
2. Arrangementer og ture udenfor byen (fælles busture og lign.)
3. Aktiviteter på 1 salen i Forsamlingshuset
4. Flere aktiviteter i weekenden
5. Nyt velkomstskilt ved indkørslen til byen
6. Flagstænger ved indkørslen til byen (evt. fra Lind siden og Stokkildhovedvej)
7. Depotrum til borde og store
8. Velkomstkomité for nyankomne, der kan hjælpe de nyankomne med til det/de første
arrangementer
9. Loppemarked/bagagerumsmarked evt. i forbindelse med sommerfesten
Ad. 1. Det er foreslået, at vi igen forsøger med fællesspisning en fredag for at give børnefamilierne
bedre mulighed for at deltage. Det vil vi lægge op til madholdene at bestemme. Vi kan altid ændre i
årskalenderen. Der er forslag om yderligere et madhold, så vi kommer op på 6 fællesspisninger
igen. Lige nu er det svært nok at få hold til de 4 fællesspisninger i programmet, så det kræver at
nogen tager initiativet og finder sammen i et nyt madhold. Forslag om at genoplive oktoberfesten og
julefrokosten. Der er forslag om at afholde vinsmagninger og whiskysmagninger. Forslag om
fællesarrangementer à la gymnastik, dans, yoga, line dance og lign. Foreningen stiller gerne
faciliteter til rådighed, men der skal være nogle ”tovholdere”, som tager initiativet. Tovholdere kan
trygt henvende sig til Sven på 40598375, så finder vi en måde at planlægge og formidle
aktiviteterne på.
Ad2. Der er forslag til forskellige ture f.eks. bustur til Tyskland, tur til Regattaen i Silkeborg, bustur
ud i naturen f.eks. besøg på Søby Museet. Bestyrelsen er allerede ved at se på en tur til Søby, som vi
ser som meget lokalrelevant og spændende, men som mange sikkert aldrig har besøgt og slet ikke i
den nye form, som museet har udviklet sig til. Bestyrelsen vil arbejde videre med forskellige tiltag
og har I andre forslag, hører vi gerne fra jer.

Ad 3. Vi håber at kunne få 1. salen færdig i andet kvartal, så den kan tages i brug i 2. halvår. Der
har allerede været forslag om spilleaftener for store og små. Genoplivning af Kollund
Husmoderforening. Strikkeaftener, hvor man kan få inspiration og hygge sig sammen. De, der
ønsker at være tovholder, henvender sig gerne til Sven.
Ad 4. Der har fra flere sider været ønske om, at nogle fælles arrangementer afholdes i weekenden,
så børnefamilier og andre, der er forhindret hverdagsaftener, kan deltage. Der er foreslået brunch
eller frokost i et par weekender i løbet af året. Vi har allerede nu et oplæg til en weekend brunch i
efteråret. Der er foreslået en damefrokost, som kunne være en lørdag.
Ad 5. Bestyrelsen ser på mulighederne for evt. at få et lysskilt på ved indkørslen fra Lind, hvor vi
løbende kan informere om aktiviteter. Der er forskellige forhold, der skal drøftes med myndigheder
osv., for at sikre at vi overholder love mv.
Ad 6. Bestyrelsen vil på nuværende tidspunkt reservere 12 flagstænger. Vi skal se nærmere på
placering og have myndighederne med indover, så alt er korrekt placeret.
Ad 7. Der har været foreslået at lave en overdækning ud mod parkeringspladsen, men bestyrelsen
har sat dette i bero, da det arkitektonisk vil skæmme huset for meget. Bestyrelsen arbejder på et
større projekt med fælles mødeområde og udbygning på nordsiden af Forsamlingshuset. Der
arbejdes på en skitse, som falder bedre ind i husets nuværende udformning.
Ad 8. Bestyrelsen synes det er en rigtig god ide og vil arbejde videre med et oplæg til en sådan
velkomstkomite.
Ad 9. Bestyrelsen er ikke overbevist om, at der vil være tilstrækkelig opbakning til at genoptage
loppemarkedet, men ser det som en mulighed måske at lave bagagerumsmarked i forbindelse med
sommerfesten. Det er muligt Sven kan være tovholder på dette, men det kræver, at der er frivillige,
som melder sig under fanerne til gennemførelse af sommerfesten.
Som I kan læse, er der rigtig mange og spændende forslag i spil, men de kommer ikke i gang af sig
selv. Vores erfaring viser, at der skal være nogle tovholdere, så skal der nok komme nogle frivillige
til. Vil du være tovholder på et arrangement eller en opgave, så ring til Sven og vi finder den bedste
måde at lancere aktiviteten. Bestyrelsen arbejder videre på nogle af de tunge opgaver og melder ud
snarest. Har du andre forslag og kommentarer, så send dem gerne til kollund.forening@gmail.com
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