Af Arne Tannebek

Marts 2011.

Med den første forårsmåned lige om hjørnet og lærkens lidt for tidlige indtog i
Sønderjylland, kan man sætte sig foran brændeovnen, kigge ud på sneen og læse
årets 3. udgave af Finneposten. Den nuværende bestyrelses foretagsomhed udi
arrangementer har det seneste år været mangfoldig, og bambusfløjtens toner, fra
torsdagens inspirerende foredragsaften, har knap nok har lagt sig, før
Fastelavnsfesten søndag d. 6 marts melder sig. Det kræver en stor
informationsmængde, så vi håber at køleskabsmagneterne kan holde antallet af
udgivelser.
Hvis nogle brænder inde med initiativer til arrangementer, udflugter eller pudsigheder,
hvor flere kan være med, vil det helt sikkert være i bestyrelsens ånd at bakke
initiativet op.
Til den stærkt besøgte og dejlige vinterfest, hvor mange frivillige hænder havde haft
fingrene med i spillet, og budgettet holdt, hvis man tæller entreen med, mødte vi
årets store musikalske overraskelse. Bandet The Funky Finneby Folks. I et sandt
inferno af god lyd, dejlige sangstemmer og et utal af soloer, dansede finnebyfolket
gulvet fladt, imens de drak Leffe og børnene lavede kædedans helt nede fra kælderen.
Vi håber på at se bandet næste år igen, hvor det sammen med traditionens fælles
salsa og vores indlevelsesrige, utrættelige og musikalske DJ skal skabe rammen om
Vinterfesten 2012. Vi lover at det heller ikke er sidste gang der bliver sat
stemningsfuld musik til eftermiddagens eventyrfortællinger for børn.
Smørrebrødet er ikke smurt endnu, kun hvis DSB er leverandør, men sæt nu alligevel
kryds i kalenderen Tirsdag d 15 marts kl. 18.30. Generalforsamlingen er
hermed indkaldt rettidigt og skulle der være nogle behjertede sjæle med energi og
vovemod, som kunne tænke sig en periode med bestyrelsesarbejde, så er der to
medlemmer på valg. Det er Jesper Moesbøl (Arndalsvej)og Arne Tannebek (Due
odde)
vend

Dagsorden for generalforsamlingen:
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent.
Beretning om foreningens tilstand og virksomhed.
Det reviderede regnskab med bemærkninger og disses besvarelser fremlægges.
Kontingent fastsættes.
Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisor og suppleanter.
Evt. forslag.

Der er ikke tilmelding til Generalforsamlingen, men det er der til gengæld til årets
Fastelavnsfest
Kalender
6 marts

: Fastelavnsfest kl. 14 Tilmelding hos Henrik Fåborg
tlf : 40 10 30 18 eller henrikfaaborg@finnebyen.dk

15 marts

: Generalforsamling kl 18.30

3 maj

: Dans Tango og Folkedans

KØB OG SALG
Sælges :28 glasbyggesten ( 19x19 cm) mat overflade. 1400 kr. Tlf : 29799305
Købes …eller afhentes : Gamle loft, fod eller dørlister til Finnehus. Tlf: 29799305

Finneposten kan også læse på Finnebyens hjemmeside. www.finnebyen.dk
Husk også Finnebyen er på facebook
Næste bestyrelsesmøde i grundejerforeningen er mandag. d. 18.4.11.

