KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
SEPTEMBER 2019

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
HØSTFEST 5/10 2019
BANKOSPIL 31/10 2019
FÆLLESSPISNING 5/11 2019

HØSTFEST
Igen i år har en gruppe borgere besluttet sig for at skabe en høstfest med levende
musik og dans, god mad og hygge. Høstfesten finder sted den 5. oktober i Forsamlingshuset
og I vil modtage en invitation fra festgruppen. Vi kan på det kraftigste anbefale jer alle at deltage,
så det bliver en rigtig god aften. Tilmeld jer straks i modtager invitationen, ingen grund til at vente
til sidste øjeblik.

MOBIL POLITISTATION
På seneste Landsbykontaktudvalgsmøde blev der orienteret om mobil politistation. På mødet
fortalte Anders Madsen om dette initiativ.
Det er med special indrettede vogne politiet kører rundt, mest for at signalere synlighed og nærhed.
Politiet vil også rigtig gerne, at de lokale kommer forbi og får sig en snak og får besvaret de
spørgsmål de måtte have til politiet om udrykningstid/sikkerhed, færdselsloven mv. Der kan
spørges til alm. forhold men også spørgsmål til lokale forhold.
Man råder folk til at komme forbi og udnytte, at de er taget ud i landet. Vi anbefaler, at man
benytter sig af denne mulighed, og bestyrelsen har derfor den 8. september sendt en mail til jer med
datoer og adresser for de steder, hvor man kan møde politiet og få en snak.

Lokation:
Sdr. Felding hos Brugsen
Kølkær hos købmanden
Arnborg hos Dagligbrugsen
Ørnhøj hos købmanden
Haderup hos købmanden

Dato:
5/9 2019
9/9 2019
12/9 2019
1/10 2019
3/10 2019

Kl:
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00

MOBILEPAY
Foreningen har ligesom en række andre ”virksomheder/foreninger” fået meddelelse om, at
MobilePay vil opkræve yderligere 49 kroner per måned udover de 75 øre, det koster per transaktion.
Bestyrelsen overvejer, om man kan finde en alternativ leverandør, da det har vist sig at være ret
populært at kunne betale med mobilen f.eks. til sommerfesten. Her blev det flittigt benyttet. Det er
dog en ret stor ekstra omkostning, som løber op i omkring 600 - 1.000 kroner om året. Det kan
betyde 7-8 kroner per transaktion, og det er ikke rimeligt for vores lille forening.

SOMMERFESTEN BLEV EN SUCCES
Vi er glade for den fine opbakning, der var til sommerfesten. Specielt var der fin deltagelse til
helstegt pattegris om aftenen, også om eftermiddagen mødte mange frem. En stor succes var det nye
initiativ med ”ringridning” på havetraktorer. Med sikkerheden i højsædet kastede unge som gamle
sig ud i denne konkurrence. Der var dog protester over for
langsom kørsel, og det kostede enkelte diskvalifikationer,
men det var sjovt. Tak til vore trofaste hjælpere, der var
med til at bygge det hele op og tak til Kollundgrisen ved
Mikael Laugesen, der stod for at stege den velsmagende gris.
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