August 2011
Det centrale kryds mellem Ringvejen og Paludan Müllers vej er endelig ved at tage
form……. til biltrafikkens fordel. I den forbindelse står det mere skralt til med
fordelene for cyklister og forgængere. Det ignorerer vinbjergsneglen i sin langsomme
flugt fra sommerens regnmasser, der forvandler enhver Finneby prydhave til et
mudderhul. Samtidig er sommeren på hæld, men dog ikke forbi og det vidner det
kommende arrangement om. Vi holder sommerfest lørdag d. 20 august.
Bestyrelsen overrasker endnu engang med nye tiltag, et ny indkøbt partytelt, der kan
holde truende vandmasser ude og derudover, vil der i år stå to ny indkøbte grill på
pladsen. Og sidst men ikke mindst skal vi samles i et sandt inferno af konkurrencer i
”Finnebyiaden”
Et arrangement man ikke skal gå glip af.
Sommerfesten foregår ved børnehaven lørdag d. 20 august og starter kl. 14 med
boder hvor man kan sælge sine lopper, hjemmelavede smykker, spegepølser og kage
/kaffe med mere.
K. 15.30 starter ”Finnebyiaden” 2011. Her har udvalgte personer lavet et program
med aktiviteter for alle mellem 4 og 100 år. Her kunne koneløft, øksekast, støvlekast,
sms konkurrence, fodbold, fingerstrik eller æggekast, risikere at være på
programmet. Kontakt evt. Kirsten Nellemann eller Jeppe Sejrup for yderligere forslag.
Kl. 17.30 tænder bestyrelsen op i grillen og traditionen tro medbringer man egen
mad. Drikkevarer medbringer man også selv . Børnehaven har enkelte bænke, men et
medbragt flygtigt bord og behagelige stole vil ikke være af vejen.
Hvis man har lyst kan de akustiske instrumenter medbringes. Vi kan arrangere strøm
hvis elguitaren sniger sig i tasken.
Udlejning
Partyteltet og grillene er medlems goder, som alle medlemmer af grundejerforeningen
kan leje meget billigt. Indtil videre kan kassereren kontaktes hvis man har brug for et

1

telt eller en grill Der vil komme en booking kalender på hjemmesiden hvor man kan
leje teltet for 200 kr. Grill er gratis.
Efterårsarrangementer
Til efteråret vil vi igen gennemføre en række arrangementer, hvoraf sommerfesten er
det første . Her vil det være muligt at byde sig til med indhold for et arrangement.
Lørdag d 20-8-2011

: Sommerfest

Tirsdag d. 27-9-2011

: ikke planlagt

Torsdag d. 27-10-2011 : ikke planlagt
Onsdag d. 30-11-2011 : ikke planlagt
Forslag til aftnerne kan sendes til bestyrelsen. Se adresser på hjemmeside. Et af
arrangementerne bliver helt sikkert BØRNEDISCO.

Ny hjemmeside i støbeskeen
Der er en ny hjemmeside på vej. Vi modtager gerne forslag til hvilke features, der
skal være på siden, eventuelle emner og en mulig ”udformning.” Alle forslag er
velkomne. Forslag kan sendes til formanden eller Helle Steinson på Østerlarsvej..

Næste møde i bestyrelsen er den 5. Sept. Kl. 20 hos Henrik

Vi ses til sommerfesten
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