KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
JANUAR 2020

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
GENERALFORSAMLING 17/1 2020
SØNDAGSBRUNCH 9/2 2020
FASTELAVNSARRANGEMENT 23/2 2020

GODT NYTÅR
Så er vi alle forhåbentligt kommet godt ind i det nye år og har
taget fat på vore gøremål efter jul og nytår. Tak til de mange
fremmødte til julearrangementet trods det meget dårlige vejr.
Vi måtte jo desværre aflyse selve promenaden med kort varsel
pga. regn og varsel om voldsom blæst, men vi hyggede os i
Forsamlingshuset med juletræ, godter og så videre.
Nytårsaftensdag mødtes næsten 80 personer til bobler og kransekage i fint vejr og vi fik ønsket
hinanden godt nytår.
Nytårsaften forløb ret fredeligt i Kollund med fint fyrværkeri. Man var meget hurtig til at rydde op
dagen efter. Mange tak til alle for det.

LANDSBYKONTAKTUDVALGET
Som nævnt i seneste folder havde bestyrelsen søgt om midler til færdiggørelse af køkken,
kloakering ved Forsamlingshuset samt renovering af legepladsen og Landsbykontaktudvalget har
bevilliget 58.000 til arbejdet. Vi er meget taknemlige for dette tilskud og går i gang med arbejdet
lige så snart det er muligt. Vi får også brug for hjælp fra lokale til dette arbejde, så det kan holdes
indenfor de økonomiske rammer.

SØNDAGSBRUNCH D. 9. FEBRUAR
Som noget nyt og på opfordring fra bl.a. børnefamilierne, så de også kan være med, vil Helle og
Keld holde søndags brunch i Forsamlingshuset den 9. februar 2020. Der kommer mere omkring
arrangementet i næste folder, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Husk at bakke op om
arrangementet!

GENERALFORSAMLING 17. JANUAR 2020 KL. 17.30
Husk vi har generalforsamling den 17. januar kl. 17.30 i Forsamlingshuset. Der er let spisning
(Pizza) efter mødet, og familien til deltagerne på generalforsamlingen er også velkommen. Vi
bestiller pizza lige inden vi starter selve generalforsamlingen.
Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab og evt. budget
samt bestemmelse om anvendelse af evt. overskud
4) Indkomne forslag
Forslag til ændring af vedtægternes pkt. 4 Medlemmer. Se bilag.
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
- På valg er:
Keld Andersen (modtager genvalg)
Thomas Pedersen (modtager genvalg)
Mogens Knudsen har været i bestyrelsen som suppleant for Ole S.
7) Valg af suppleanter
8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9) Eventuelt
Under eventuelt vil vi drøfte aktuelle emner, investeringer mv.

FARTKONTROL I KOLLUND ?
Den 11. december og dagene frem ”gennemførtes”
hastighedskontrol i Kollund, og som det ses, var
hundepatruljen også på plads for at holde et vågent øje med
trafikken. Det troede i hvert fald lastvognschaufførerne, og
det blev straks rapporteret på deres Facebook kontakt side,
hvor mange tusinder chauffører er tilsluttet. ”Vagtmanden”
var dog foranlediget af Marcels 50 års fødselsdag og opsat
som en hollandsk tradition. Det blev så forklaret på
Facebook og Marcel modtog hundredvis af lykønskninger
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