Januar 2015
Kære alle i Finnebyen – I ønskes et rigtig godt nytår !
Vinterfest 31 januar.
Vi starter året med Vinterfesten. Efter den sædvanlige opskrift medbringer man mad i rigelige
mængder til den fælles buffet. Vi vil i år opfordre dem som medbringer dessert til at stille disse i
køkkenet da vi ønsker at servere kaffe og dessert efter maden. Dette med henblik på at alle når at få
noget .
Vin, øl, og sodavand, chips og lidt slik kan købes for rimelige priser i baren. Dørene åbnes kl.
18 og vi spiser kl. 18:30. Bestyrelsen byder sidst på aftenen på natmad i form af pølser mv.
(Husk service til eget brug)

•
•

•
•

I år er der ingen entre! Altså gratis adgang!!
Hvis man spiller et instrument, og gerne vil dele sin musikalske kunnen, er man mere
end velkommen til at stille op. ( vi ved allerede nu, at der vil blive musik – jubii )
Der vil blive vist film i kælderen for børnene.
Søndag kl. 10 er der er kaffe og morgensang til dem der hjælper bestyrelsen med
oprydningen.

Sidste år blev Finnebyens vandrepokal Initiativprisen uddelt til Ole Schou, hvem mon får
den i år ?
Ingen Finneby Fastelavn 2015
Med placering d. 15/2 er det meget tæt på vinterfesten og Fastelavn ligger i vinterferien, hvilket
den også gjorde sidste år hvor fremmødet var meget lavt. Derfor har vi i år valgt at der ingen
fastelavnsfest bliver i Finnebyen.

Nabohjælp
På baggrund af en række indbrud har bestyrelsen diskuteret mulighederne for at modvirke dette.
En af muligherderne er ”www.nabohjælp.dk”. Bestyrelsen har besluttet ikke tage et centralt
initiativ til at udbrede denne løsning men opfordrer alle til selv at etablere grupper.
Der kommer mere information om dette på generalforsamlingen.
VEND

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Generalforsamling afholdes torsdag den 12.3.2015 kl. 18.30 i Forsamlingshuset. Vi afslutter
som sædvanlig med lækkert smørrebrød, øl og vand.
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Orientering om ny Herredsvej

4.

Orientering om nabo hjælp

5.

Godkendelse af regnskab og budget

6.

Kontingentfastsættelse

7.

Valg til bestyrelse

8.

Indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsesformanden
seneste 8 dage inden mødet den 12.3.15.
(bestyrelsen@finnebyen.dk)

HUSK:
Vi begynder nu et nyt kalenderår og det er tid til at indbetale kontingent.
Kontonr: 6180-008130302 (kontingent 300 per husstand, 150 for pensionister) eller
kontigenten kan betales kontant hos vores kasserer Birthe Steinson på Finnedalsvej 2.

Sidste rettidige indbetalingsdato er 12. marts (altså til generalforsamling).
Husk kun betalende medlemmer kan stemme og deltage i vores arrangementer !

OBS:
Finnebykoret starter ny sæson onsdag den 4. feb. kl. 19.30 i forsamlingshuset.
Skulle der sidde en sangglad tenor (eller andre glade amatørsangere) ude i træhusene, så
mød endelig op.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

