
    Kontingent 2017              
Efter et år med ny bestyrelse, er vi ved at finde de ben vi ønsker at stå på. Det er lykkedes os at gennemføre 
et par arrangementer i 2016 med fornuftig tilslutning, ligesom vores besøg på Horsens Statsfængsel i år 
næsten var fuldtegnet. 

Vi har på generalforsamlingen i år, fået vedtaget nye tidssvarende vedtægter. 

HUSK lokalsamfundet indenfor de seneste par år har fået oprettet et Lokalråd.  

Lokalrådet kan følges på www.Hundslund.dk Her er der også oprettet en fælleskalender for alle foreninger 
og lign. Den kan besøges via dette link: http://hundslund.dk/hundslund%20f%C3%A6lleskalender.html   
Find os også på facebook: Borgerforeningen for Hundslund og Omegn. 

Planlagte arrangementer i 2017: 
• Sant Hans fest i grusgraven/Sondrupvej 
• Foredrag med Lindy Aldahl (En af de rigtige mænd fra TV) d. 20. september 2017 i Hundslund Hallen. 

Det tager vi os også af: 
• Vedligehold af naturlegeplads på Søndervej 
• Udlejning af flagallé (kontakt Hanne og Carsten på telefon 86 55 05 65) 
• Økonomisk støtte til ”Ren by” arrangement 

Vi vil efter bedste evne forsøge at holde vores egen hjemmeside opdateret med aktuelle oplysninger, bl.a. 
hvor tilmelder man sig de forskellige arrangementer m.m. Der vil også komme opslag i Købmandsgården. 

Bestyrelsen: 

Formand:   Bjarne Pedersen 20 27 32 18 
Næstformand: Torben Sørensen 28 92 66 47  
Kasserer:  Ingelise Enevold 22 98 71 62 
Sekretær:  Anni Kirk  86 55 09 55 
  Allan Johnsen 40 95 43 11 
  Søren Nielsen 86 53 15 46 
  Kaj Enevold  86 55 35 35  
 

Følg os på: www.hundslund.dk/borgerforeningen 
Vi håber du/I har lyst til at støtte Borgerforeningen i 2017. På forhånd TAK 

 
 
Borgerforeningen for Hundslund og Omegn           kontingent betalt/overført til: 
            Medlemskontingent 2017     købmandsgården 
Familie kr. 75,- og enkelt person kr. 40,-     bank: 1944 944 443 6421 

  mobilepay: 22 98 71 62 
             (Ingelise Enevold) 
 
Navn:_____________________________    75,- kr.       40,- kr. 
 
Adresse:___________________________      Navn:______________________________ 
 
OBS: oplys altid navn m.m. uanset betalingsform     Adresse:_____________________________ 
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