April 2015
Kære Alle
Sidst vi var samlet var til generalforsamlingen den 12. Marts. En hyggelig aften
med en optimistisk beretning fra formanden og et regnskab som hurtigt blev
godkendt af de, ca. en tredjedel af Finnebyens beboere, som var mødt op.
Referatet fra aftenen kan ses på vores hjemmeside Finnebyen.dk.

Alle i den ”gamle”

bestyrelse ønskede at fortsætte deres arbejde og Kirstine Dupont fra Hammer
Odde 5 blev valgt ind i bestyrelsen.
Herudover blev der til generalforsamlingen kort drøftet følgende emner:
1. Nabo hjælp – Bestyrelsen er i gang med at undersøge hvor meget skilte til
vores veje vil koste.
2. Udviklingen og udbygningen af Paludan Müllersvej og adgangen til Vestereng –
Poul Kragelund og Benjamin Sibbesen har nedsat et lille udvalg som
undersøger hvad status er.
3. Ingen yderligere stigning i kontingentet.
Siden denne aften har den nye bestyrelse nu konstitueret sig selv på et
bestyrelsesmøde, og bestyrelsesposterne er blevet fordelt således :
•

Formand

Rikke Lund Gade

•

Næstformand

Thomas Jäger

•

Kasserer og ”hovedfinnebypostuddeler”

Birthe Steinson

•

Redaktører af Finneposten

Marianne Nielsen
Anders Lynggaard og

•

Lyskæde og Projektor-ansvarlig

•

Web-ansvarlig / Koordinator af Brugsforeningen og
Grundejerforeningen

•

Suppleanter :

Poul Kragelund
Kristine Dupont
Poul Kragelund og Anders Lynggaard

•

Ekstern revisorer :

Knud Dahl og Henrik Andersen (suppleant)

Herudover har vi planlagt nedenstående arrangementer frem til
sommerferien:

Søndag d.12/4 kl. 10.00

Kom og vær med, når vi store som små vil gøre
Finnebyen lidt pænere ved at samle den skrald,
som
ligger rundt omkring i buske mv.. Vi mødes ved
Forsamlingshuset kl. 10.00, hvor vi uddeler
udstyr og
deler os ud i grupper. Når vi har samlet en
masse
skrald mødes vi igen kl. 12.00 og får lidt
velfortjent til
ganen.
Fredag d.29/5 kl. 17.00: Vil der være cykelværksted, hvor du kan få mulighed
for at gøre din cykel forårsklar. Medbring selv lidt grej
og vi gir en fredags øl og sodavand.
Søndag d. 31/5 kl. 10.00: Gentager vi succesen fra sidste år med en fælles
cykeltur rundt om Brabrandsøen. Nærmere information
følger i næste post.

Tirsdag d. 23/6 kl. 18.30

Sankt Hans aften på Vestereng

Lørdag d. 15/8

Sommerfest

Næste bestyrelsesmøde er hos Rikke Gade den 27 april kl. 20.00

