Finneposten

AKTIVITETER
for medlemmer - sæt X nu

Skt. Hans Aften
Fredag d. 23/6-18
Sheltret på Vestereng, danner
igen i år rammen for
Finnebyens Skt. Hans bål, med
pølser, sang og skumfiduser.
Se kort til shelter på side 2

70 års fødselsdags
sommerfest
Lørdag d. 18/8-18
Dagen kommer til, at byde på
‘Running brakfast’, ‘Tour de
Finneby’, Lopper, Tovtrækning
og meget andet.

Æblemosteri
Søndag d. 28/10-18

Lanterneoptog &
Mortens Aften
Lørdag d. 10/11-18

Vinterfest
Lørdag d. 19/1-19

2. maj 2018

Generalforsamling d. 15/3-18
1. Valg af dirigent:
Kjeld Hansen blev valgt til dirigent
Jesper Moesbøl blev valgt til referent
Med henvisning til januarudgaven af Finneposten fastslog dirigenten, at
generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.
2. Beretning om foreningens tilstand og virksomhed:
Tre nye beboere i Finnebyen præsenterede sig.
Formanden gennemgik årets arrangementer: Sommerfest, Sct. Hans,
Sommerfest, Æblemosteri (ingen mødte op med æbler, måske fordi datoen
blev ændret), Mortensaften og lanterneoptog, Julemarked (ikke foreningens
arrangement) og Vinterfest.
Årets investering: Indkøb af nyt, stærkere og lettere opsætteligt telt, som
kan lejes til en fornuftig pris. På Facebook ligger eksempel på opsætning.
3. Regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet. Året udviser et mindre underskud, der
kan henføres til indkøb af det nye telt.
Revisor havde ingen bemærkninger til regnskabet
Der er fald i antal medlemmer, så der i dag kun er 74 (i 2016 var der 77 og
udviklingen har været faldende de senere år.)
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget at fastholde kontingentet:
300 kr. pr. husstand
150 kr. for pensionister
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisor og suppleanter:
Udgangspunktet for generalforsamlingen var:
•Anders periode udløber. Han genopstiller
•Marianne og Thomas periode udløber. De genopstiller ikke
•Følgende er ikke på valg: Kirstine og Jesper
•Suppleanter på valg: Charlotte og Lars
•Revisor på valg: Knud Dahl
Revisorsuppleant: Henrik Andersen

Fastelavn
Søndag d. 3/3-19

Generalforsamling
Mars 2019
Redaktør Charlotte Rytter ckrytter@gmail.com
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Finneposten

2. maj 2018
Valgt til bestyrelsen:
Anders Lynggaard, Gudhjemsvej 12
Aron Thorsen, Bornholmsvej 11
Søren Ehrenreich, Østerlarsvej 8
Herudover fortsætter Kirstine Dupont og Jesper Moesbøl
Suppleanterne blev genvalgt: Charlotte Rytter og Lars Rønnov
Revisor: Genvalg til Knud Dall
Revisorsuppleant: Nyvalg til Benjamin Sibbesen, Østerlarsvej 9
Efterfølgende aftalte bestyrelsen at konstituere sig på møde den 12. april.
6. Forslag
Der var ikke indsendt nye forslag.
7. Eventuelt
Finnebyens Initiativpris blev tildelt Birthe Steinson for stædigt at sørge for,
at økonomien er i orden og at følge op på indmeldelser i foreningen.
Bestyrelsen nævnte, at der i 2018 holdes rund fødselsdag (70 år) ved
sommerfesten, og at der i 2013 holdes stort 75-års jubilæum.
Referent: Jesper Moesbøl, Arnagervej 7

Kort fra konstituerende bestyrelsesmødet d. 25/4-18
Til stede: Charlotte, Søren, Aron, Lars, Jesper. Afbud Anders og Kirstine

Kasserer Birthe Steinson,
Finnedalsvej 2, har en plakat
liggende til medlemmer, der
endnu ikke har fået
jubilæumsplakaten, med de
smukke kulørte indgangspartier.

Aarhus hyggeligste
Grundejerforening
Vi har i skrivende stund
64 betalende medlemmer
Dvs. vi har 59 ikke betalende
grundejere i Finnebyen! 😟
Hvis du ønsker at deltage i
grundejerforeningens hyggelige
arrangementer, at være en del af
fællesskabet og herigennem
oppebære det attraktive niveau
Finnebyen har, så kan du stadig
nå at betalte kontingent for 2018:

Bestyrelsesposter og roller er fordelt således:
Formand/Formel kasserer: Jesper Moesbøl (for 1 år)
Reel kasserer Birthe Steinson
Næstformand/sekretær: Aron Thorsen (overvejer formandspost 2019)
Anders Lynggaard
Søren Ehrenreich-Petersen
Redaktør: Finneposten Charlotte Rytter (Tryk: Thomas, Omdeling: Birthe)
Suppleant: Lars Rønnow
Webmaster: Kristine Dupont (med hjælp fra Kjeld)
Revisor: Knud Dall - Revisorsuppleant: Benjamin Sibbesen
Der blev drøftet aktiviteter, hjemmeside, grejbank, 70 års fødselsdag mm.
Fuldt ref. og nye vedtægter findes på hjemmesiden.
Næste bestyrelsesmøde er d. 6/6-17 hos Aron på Bornholmsvej 11.

Finneposten… Har du noget på hjertet?
Har du et hus til salg? Afholder du fællesspisning? Søger du en
barnepige? Tilbyder du hundeluftning? Udstiller du kunst? eller
vil du noget helt andet, stort som småt? Så skriv endelig til
ckrytter@gmail.com eller kom forbi Østerlarsvej 5 med din
‘annonce’. Vi bringer gerne dit budskab ud.

300 kr. pr. husstand
150 kr. for pensionister
Husk! Vejnavn + nr.
MobilPay: 29426881
Bank: reg. 6180 konto 0008130302

Redaktør Charlotte Rytter ckrytter@gmail.com

Ruter til
shelter, til
dem der
ikke har
været
med før
(se bort
fra boxen
med tid/
km)
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