
Generalforsamling i 
Finnebyens Grundejerforening 

Tirsdag d. 9.3.93 kl. 19.30 
i Børnehaven Charlottehøj

Fastelavnsfest 
for medlemmernes børn 

Søndag d. 21.2.1993 kl. 10-12 
i Børnehaven Charlottehøj

Som det fremgår, afholdes der 
generalforsamling i grundejer
foreningen. Bestyrelsen har lidt 
af hvert at fortælle, så vi glæ
der os til at se rigtig mange 
medlemmer.
I den forbindelse skal vi minde 

'—om, at der jo  kun er adgang for 
nedlemmemes husstande. Og 

i forlængelse af det:
Alle, der ikke allerede har be
talt kontingent, har i forbindel
se med uddelingen af denne 
Finnepost fået et ekstra giro
kort, som snarest bør benyttes.

Taksten er stadig: Pensionister 
100 kr, alle andre 150 kr. Da 
det sker, vi modtager 'anony
me' girokort (hvor man har 
glemt at skrive afsender på), 
bedes I medbringe girotalonen 
til generalforsamlingen.

Jul og fastelavn:
Foreningen havde et meget vel
lykket julearrangement, som 
var vældig hyggeligt, og havde 
god tilslutning. I år havde vi 
også sikret os gennem l'orhånd- 

—̂ stilmelding. Vi har derfor be
tuttet, også at lave tilmelding 
til fastelavnsfesten i år, den sid
der nederst på denne side, blan
ketten altså.

Kommende arrangementer: 

Udflugt (!)
- Ja, igen i år, og det bliv er for 
alle aldre. Datoen ligger ikke 
fast, men vi vender snart tilba
ge til det.

Sommerfest:
Er allerede nu lagt fast til lør
dag den 7. august. Reserver da
gen!

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens tilstand og virksomhed.
Herunder omtale af politik, legeplads ved børnehaven, 
medlemstilbud, medlemsarrangementer, huller i asfalten 
(Store & Lille Finneby), stier i Lille F., overtagelse af arealer 
langs ringvej, grundvurdering etc.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab. ’

4. Fastsættelse af kontingent/ . .  ,
nW

5. To bestyrelsesmedlemmer er på valg, nemlig Knud og-Msfffit 
og begge to modtager genvalg. Vi skal også have valgt to 
suppleanten De er på valg hvert år). Og vi skal have valgt/ 
genvalgt en revisor, samt valgt en revisorsuppleant (også på 
valg hvert år).

6. Evt. indkomne forslag. L 6 ^  £ ?Ut&6

7. Eventuelt.

Bestyrelsen har forslag til de enkelte punkter, hvor det behøves.

Såfremt medlemmer har forslag etc. til generalforsamlingen,
skal forkvinden Margit H. Clausen, Neksøvej 2, hav e dem senest
1. marts.

M.v.h.
Bestyrelsen, 9.2.1993

Dødsfaid:
Her i vinter er yderligere 3 af 
de ældre fra Finnebyen døde:

Den 4.12. 1992 døde Julie 
Nielsen.
Hun boede på Rytterknægten 
23 helt tilbage fra 10.4.1948 
med sin familie, og nåede at se 
adskillige børnekuld vokse op i 
Finnebyen.
1 1981 Hyttede hun lil en lejlig
hed på Marsclis Boulevard, og

i 1988 kom hun på plejehjem, 
hvor hun døde kort før jul, 82 
år gammel.

Midt i januar døde Astrid 
Nielsen, tidl. Finnedalsvej 1, 
81 år gammel.
Naboen, familien Holm, for
tæller bl.a.:
"'Krøilemor1, som børnene 
kaldte hende var et sødt og 
hjælpsomt menneske, som vi 
var meeet glade for.

Familien kom hertil som nogle 
af de første for 40 år siden. 
Selvom det på mange måder 
var en hård tid, fortalte hun al
tid derom med et glimt i øjet. 
Astrid holdt meget af at se gla
de gæster ved festlige anlednin
ger.
Hendes 81-årsdag blev den sid
ste i Finnehuset; hun flyttede, 
da kræfterne ikke slog til læn
gere. Det er med vemod og 
taknemmelighed, vi mindes 
Astrid."

4. februar døde Hans Tha- 
gaard Jensen, Sandvigsvej 7, 
kort før han ville være fyldt 80. 
Thagaard, som han almindelig- 
vis kaldtes var en uf Finnøbv- 
ens faste støtter, bl.a. gennem 
sit arbejde i grundejerforenin
gen. Han var bestyrelsesmed
lem i mange år, og fra 1976 og 
helt op til 1992 var han fore
ningens trofaste revisor. 
Oprindelig var han elektrome
kaniker med eget værksted, 
men i Århus kom han til at ar
bejde bl.a. på Terma i Lystrup i 
10 år, efterfulgt af 15 år som 
værkstedsleder på Tandlæge- 
højskolen. indtil han som 69- 
årig blev pensioneret.
Ved siden af alt dette sad Tha
gaard en periode i Christian- 
skirkens menighedsråd, og stod 
i 25 år for søndagsskolen der. 
Begravelse fra Helligåndskir- 
ken 10.2.1993 kl. 13.00

Æret være mindet om disse tre.

Vi kommer:

Tilmelding til fastelavnsfest:

voksne, o g _____________ børn i a ld e re n _______ ar.
Vi afleverer denne blanket i god tid, og allersenest den 17.2, til forkvinde Margit, så hun kan nå at sørge for 

„ indkøb af fastelavnsboller til alle, kaffe og en lille én til de voksne, samt godter og drikkevarer til børnene. Vi
hedder_________________________________________________________ , vi bor som sædvanlig på adressen
______  ________ , og har da naturligvis betalt vores kontingent!


