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Fastelavnsfest 
for medlemmernes bom 

Søndag den 26.02.95 Kl. 10-12 
i Børnehaven Charlottehøj

Det er tid for generalforsamling i grundejerforenin
gen. Bestyrelsen har lidt af hvert at fortælle, så vi 
glæder os til at se rigtig mange medlemmer. I den 
forbindelse skal vi minde om, at der jo kun er ad
gang for medlemmernes hustande.

Husk at betale det allerede udsendte girokort. Hvis 
girokortet er blevet væk, kan et nyt fas hos kasse
ren, Flemming Johansen, Neksøvej 9.

Taksten er stadig: Pensionister Kr. 100, alle andre 
Kr. 150. Husk at skrive navn og adresse på giro
kortet, det sker at nogle glemmer det. Husk at 
medbringe girotalon til generalforsamlingen.

Vinterfest.
Foreningen fortsatte det gode initiativ fra sidste år, 
og vi havde en meget vellykket fest med sang, 
dans, bankospil og hyggerum til ungerne. Alt i alt 
en vellykket aften med tilslutning af ca. 75 beboere. 
Helt sikkert en fest vi vil fortsætte med, og forhå
bentlig gør til en tradition.

Fastelavn.
Fastelavnsfesten holdes udendørs i børnehaven 
Charlottehøj, husk at udfylde og aflevere blanket
ten nederst.

M.v.h.
Bestyrelsen 13.02.95.

Generalforsamling i 
Finnebyens Grundejerforening 

Torsdag den 16.03.95 Kl. 19.30 
i forsamlingshuset.

Dagsorden for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning

Foreningens tilstand og 
virksomhed.

3. Regnskab.
Fremlæggelse af revideret 
regnskab.

4. Fastlæggelse af kontingent. 
Foreslås uændret

5. Valg.
De to suppleanter, Annette Holm 
og Lars Mortensen, er på valg. 
Suppleanter er på valg hvert år. Vi 
skal også have valgt/genvalgt en re
visor, samt valgt en revisorsupple
ant, som også er på valg hvert år.

6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt, f?;* / /

Forslag som ønskes behandlet på gene
ralforsamlingen skal være formanden i 
hænde, senest 1. marts 95.
Formanden hedder Ove, og bor Bom
holmsvej 11.

Vi kommer med

Tilm elding til fastelavnsfest.

børn i alderen år.

Blanketten skal afleveres i god tid, dog senest den 19. Feb, til formanden, Ove, Bornholmsvej 11. 
Der vedlægges Kr. 5 pr. barn. Der indkøbes kaffe til de voksne, slik og drikkevarer til børnene.
Vi skal selvfølgelig slå katten af tønden.

Navn og adresse:_________________
j ( Vi har naturligvis betalt kontingent)


