Kontingent 2020
Et nyt år er startet, og i bestyrelsen har vi besluttet at arbejde i retning af en nedlæggelse eller nytænkning af
borgerforeningen fra dens nuværende form.
Det er lykkedes os at gennemføre et par arrangementer i 2019 med god tilslutning, men mød op til vores
generalforsamling d. 17. februar 2020 kl. 19.00 i Kirkehuset, og hør mere om året der er gået og fremtiden.
Efter generalforsamlingen fortæller præst ved Vær kirke, og frivillig ved Hundslund Købmandsgård,
Gudmund Rask Pedersen om – Oplivning-leve til det sidste.
Husk Hundslund har deres eget lokalråd, hvori der sidder folk som kan være behjælpelig med at kontakte
kommunen eller at finde personer i offentligt regí, hvis du selv synes, at du løber "panden mod muren", eller har
en god idé til et eller andet alment projekt. Lokalrådet kan følges på www.Hundslund.dk
Det tager vi os også af:
• Vedligehold af naturlegeplads på Søndervej. (der arbejdes på en fortsættelse i andet regi eller en
nedlæggelse/afståelse)
• Udlejning af flagallé (kontakt tlf. 86 55 05 65) (Efter 1. Juli 2020 kontaktes Hallens Støtteforening)
• Økonomisk støtte til gode borgerforslag (opstart af spisevenner i 2020)
• Økonomisk støtte til "Fakkeltur i mørket"
• Økonomisk støtte til ”Ren by arrangement”
Vi vil efter bedste evne forsøge at holde vores egen hjemmeside opdateret med aktuelle oplysninger.
Bestyrelsen:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

Bjarne Pedersen
Marianne Ketscher
Ingelise Enevold
Anni Kirk
Søren Nielsen
Kaj Enevold

20 27 32 18
30 12 72 14
22 98 71 62
40 38 18 12
86 53 15 46
86 55 35 35

Følg os på: www.hundslund.dk/borgerforeningen
Vi håber du/I har lyst til at støtte Borgerforeningen i 2020. På forhånd TAK
____________________________________________________________________________________________
Hvorfor opkræve kontingent når der arbejdes frem mod en nedlæggelse af foreningen?
I bestyrelsen synes vi det kan være en god idé at bevare ”økonomiafdelingen”, så der fremadrettet kan ydes
økonomisk støtte til kommende aktiviteter og nye idéer i lokalområdet.
Ovenstående vil i så fald kræve en omskrivning/tilretning af vedtægterne til dén eventuelle nytænkning, der ved
en generalforsamling kan opnås flertal for.
Borgerforeningen for Hundslund og Omegn
Medlemskontingent 2020
Familie kr. 75,- og enkelt person kr. 40,Navn:_____________________________
Adresse:___________________________
OBS: oplys altid navn m.m. uanset betalingsform

kontingent betalt/overført til:
købmandsgården
bank: 1944 944 443 6421
mobilepay: 470400
75,- kr.
40,- kr.
Navn:______________________________
Adresse:_____________________________

