
En artikel i Tilbudsavisen døn 13/2 - 1974 angående forlængel
sen af kommunens tilbagekøbsklåusul har måske undret flere af 
vore medlemmer, da afholdelsen af deklarationsfesten i novem- 
' bor måned jo var et tegn på, at problemet var løst. Men desvær
re vokser træerne ikke ind i himmelen. Det blev bestyrelsen 
hurtigt klar over efter en nærmere gennemgang af byrådsbeslut
ningen af 25/10 - 1973* som or årsag til på grund af dens for
mulering, at nogle af vore medlemmer ikke har kunnet opnå lang
fristede lån, Yi*Sendte omgående et brev til rådmanden, hvori 
vi gjorde gældonde, at byrådsbeslutningen står i en skærende 
kontrast til de forhandlinger,som vi havde ført med ham. Dat 
var nemlig en afgørende-faktor i de forhandlinger,som vi førte 
med Oluf P. Christensen, at for at kunne bevare kvatere fe til 
år 2013, så måtte det være afgørende,at der kunne optages lang
fristede lån, derom hersker der ingen tvivel. Men den indstil
ling t i 1 b yr ådsb e slut n i n g s om er udfor tae t af å r hu s j u r i stiske 
kontor, har ensådan ordlyd, som fuldstændig strider imod det, 
som Finnebyens grundejerforening og rådmanden er blevet enige 
om. Oluf P» Christensen svarede 03 også omgående pr, brev, hvori 
han meddelte os, at sagen ville blive undersøgt. Yi kan på nu
værende meddele jer, at sagen er færdigbehandlet af Århus juristis- 
ke kontor, og tiSbagøsendt til magistratens anden, afdeling, og 
vi venter nu på resultatet, hvis indhold vi desværre ikke ken
der. Men så snart der foreligger oplysninger om sagsn, vil jbø« 
styrelsen omgående lade udsende en ekstra Finnepost«,
Den annoncerede familieaften den 3 0/1 - 1974, måtte vi desværre 
aflyse på grund af manglende tilslutning. Årsagen skyldes bl„a* 
nok prisen som var for høj.- Belært heraf bliver vores næste 
arrangement gratis, og uden en fore gå e nd e i n d t e n n ring, Efter op
fordring fra "mange af vore medlemmer arrangerer vi , , ..
JCARNE7AL FOR VOKSNE i
don 2 mar t s kl, 19_,5o i Bildbjergparkens selskabslokaler«
Kaffe, brød ~og service medbringer vi selv*

§j øl,^odavand og varme pølser kan købes.
‘1 Dg an s, amerikansk lotteri m.m« , og der uddeles præmier til i
savel den pæneste op. d e_n mor s . .   .»»»i,.,,   i» yiéiiiiii  '^-ØNDESLAGWING^  * — —  E* '
For vore”børn afholder vi tøndeslagning på søndag den 24/2 - 1974, j 

*■.„ kl, 10,00 * ~'"
g ATri^mmT ’, børnebørn og oldebørn, under 12 år kan deltage.
PrIjS..;,. ,k:r. Der udskænkesc&okolade^ og uddeles boller til hvert barn,i 
Billetter kan købes de sædvanlige 3 steder inden den 22/2 - 1974,

I ved Lauersen, Østorlarsvej 6, Bille, Gudli j emsv ej 10 og Horster 
i F i nn e d a 1 sv e 1 l\,


