KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
FEBRUAR 2020

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
SØNDAGSBRUNCH 9/2 2020
FASTELAVNSARRANGEMENT 23/2 2020
FÆLLESSPISNING 3/3 2020

SØNDAGSBRUNCH DEN 9. FEBRUAR KL. 10.30
Det glæder os at kunne invitere til Søndagsbrunch i Forsamlingshuset arrangeret af Helle og Keld.
Det har gennem flere år været et ønske at lave et søndagsarrangement, så hele familien kan være
med. Vi er klar over, at datoen lægger sig tæt op ad vinterferien, men gør alligevel forsøget og
håber, at rigtig mange vil bakke op om dette arrangement og tilmelde sig så tidligt som muligt.
Menuen er som følger:
Scrambled eggs (røræg)
Bacon
Lun leverpostej
Laks
3 slags pålæg
Forskellige oste
Marmelade, Honning, Nutella
Pandekager
Skyr og Mysli
Frugt
Rugbrød, rundstykker og kage
Mælk, juice, kaffe, the og morgensnaps (fornem årgangssnaps)
Pris i alt kr. 55,00 og børn under 12 år kr. 20,00.
Øl og sodavand kan købes.
TILMELDING TIL Helle og Keld tlf. 25325851 senest den 7. februar 2020
VI SES !

FASTELAVNSFEST I KIRKEN OG FH DEN 23. FEBRUAR
Igen i år inviterer vi til fastelavnsfest. Kl. 09.30 er der
gudstjeneste i kirken og tøndeslagning i Forsamlingshuset
ca. 10.45. Der er selvfølgelig præmier til kattekonger
og dronninger. Der vil være godteposer til børnene,
kaffe/te/sodavand og fastelavnsboller som traditionen
byder. Tag gerne børnenes fætre og kusiner med.
Alle er velkomne.

ÅRSPLAN 2020
Bestyrelsen har vedtaget det nye Årsprogram for 2020, hvor der er mange gode aktiviteter, både de
traditionelle og enkelte nye. Årsprogrammet er udsendt sammen med denne februar 2020 folder. Vi
glæder os til at se jer til de mange arrangementer.

GENERALFORSAMLINGEN
Den 17. januar havde vi generalforsamling i foreningen. Vi var 13 deltagere, der fik indflydelse på
foreningens fremtidige virke. Vi kunne ønske flere, men sådan er det.
1) Valg af dirigent (Eivind Lassen blev valgt med applaus)
2) Sven Nordgaard fremlagde bestyrelsens beretning og takkede bestyrelsen for godt samarbejde og
den store arbejdsindsats. Beretningen blev godkendt med applaus og uden yderligere kommentarer.
3) Det reviderede regnskab blev fremlagt af Sven Nordgaard og godkendt med applaus og uden
yderligere kommentarer. Overskud overføres til 2020.
4) Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslog vedtægtsændring af § 4, således at kontingent kan
opkræves elektronisk, samt at der ikke udstedes medlemskort. Forslaget vedtaget.
5) Kontingent for 2020 vedtaget til kr. 200,00 per husstand.
6) Keld Andersen, Thomas Pedersen og Mogens Knudsen blev genvalgt. Alle med applaus.
7) Valgt som bestyrelsessuppleanter blev Søren Sveigaard og Thomas Larsen.
8) Valgt til revisorer blev Ib samt Kaj Merrild samt Else Egsgaard som revisorsuppleant.
9) Under eventuelt.
Alfred og Karina vil gerne tjekke køkkenudstyr med henblik på opdatering.
Sven udsender info om ansøgninger ”Ildsjæle”, ”Borgersamarbejde” og ”Realdania”.
Stole tjekkes.
Ønske om køb af rengøringsvogn. Bestyrelsen ser på dette.
Overveje en skabsfryser, som kan give bedre overblik. Ikke alle var enige i, at dette er en god
løsning.
Overveje anskaffelse af ny kaffemaskine. Den gamle har drillet lidt, men kører ellers udmærket.
Bestyrelsen vurderer.
Overveje nye vinduer mod vest. Bestyrelsen tager dette med sammen med andre investeringer.
Der blev talt lidt om den mulige nye tilbygning med et uderum med grill mv. I den sammenhæng
blev også drøftet muligheden for shelters. Vi hører Pia, om der skulle være erfaringer fra FDF i
denne sammenhæng.
Generalforsamlingen afsluttedes under indtagelse af lækre pizzaer.
Den nye bestyrelse 2020

Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Funktion
Formand

Navn
Sven Nordgaard

Adresse
Telefonnr. Mail
Kollund Byvej
sven.nordgaard@hotmail.com
22
40744002
NæstforKeld Andersen
Stokkildhoved 27449919 Karinaandersen0108@gmail.c
mand
vej 12
om
Sekretær Søren Sveigaard
Kollund Byvej 51901115 s@sveigaard.dk
85
Kasserer
Thomas Pedersen Kollund Byvej 9626 0769 tlp@midtjydskbeton.dk
40B
Medlem
Marcél Tielemans Kollund
40486482 M.T@live.dk
Byvej 45
(Mogens har valgt at trække sig fra bestyrelsen af private årsager og Søren Sveigaard er indtrådt, da
han er 1. suppleant). Velkommen til Søren.

KONTINGENT INDBETALING
Generalforsamlingen besluttede at kontingentet for 2020 fastholdes på kr. 200,00 pr. husstand. Vi
beder jer alle indbetale på foreningens MobilePay 98645 eller til konto i Vestjysk Bank 7604
1322017 senest 31, marts, men gør det allerede nu, så er det husket. HUSK at anføre navn og
adresse i kommentarfeltet ved betaling. Vi håber alle ønsker at støtte foreningen og det arbejde de
frivillige udfører. Mange tak!

Borgerforeningen og Forsamlingshusets tlf.nr.
4059 8375. Mobilpay 98645.
KOLLUND.FORENING@GMAIL.COM

