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FINNEPOSTEN
Har du næse for en god fest ?
Er du på hat med naboen og genboen ?
Kom til Vinterfesten,
Lørdag den 3. Feb. kl. 18 i forsamlingshuset.
Foreningen fortsætter det gode initiativ fra de
seneste to år, og indbyder til vinterfest. Vi skal
spise, drikke, synge og danse. Der er et hyggerum til
ungerne, hvor de kan tegne, lege, se tegnefilm eller
lignende.
Vi tager alle vores gode hjemmelavede mad med, til
et fælles tag-selv-bord. Vi sørger for borddækning
brød smør mv. I skal selv have service med.
I må ikke selv medbringe drikkevarer. 01, vand, vin
mv. sælges til rimelige priser, overskuddet fra dette
salg betaler leje af forsamlingshus, brød, duge mv.
Sidste år kårede vi den bedste hovedbeklædning. I
år udvider vi med skæg og blå briller, så tag en hat
og en næse på, der vil være en præmie til aftenens
festligste “fjæs” .
Fastelavnsfest Søndag den 18. Feb. kl. 10-12.
Fastelavnsfesten holdes udendørs i børnehaven
Charlottehøj, husk at udfylde og aflevere blanketten
' neder st.
Genera lforsamling,
Torsdag den 21. Marts 1996, kl 19.30.
Det er også ved at være tid for generalforsamling i
grundejerforeningen, og vi håber at se mange
mennesker, specielt alle dem som er flyttet ind i det
forgangne år.
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 girokor
tet, det sker at nogle glemmer det. Husk at
medbringe girotalon til generalforsamlingen.
M.v.h.
Bestyrelsen 23.01.96.

Januar 1996
Dagsorden for generalforsamlingen.
Torsdag den 21. Marts kl. 19.30 i
forsamlingshuset.
1. Valg af dirigent.
2. Beretning
Foreningens tilstand og virksomhed.
3. Regnskab.
Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Fastlæggelse af kontingent.
Foreslås uændret
5. Valg af bestyrelse.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Forslag som ønskes behandlet på generalfor
samlingen skal være formanden, Ove Nielsen,
Bomholmsvei 11. i hænde senest 7. Marts.

Tilmelding til vinterfesten i forsamlingshuset.
Lørdag den 3. Februar, kl. 18.00.
Antal voksne å 10 Kr.
Antal børn å 5 Kr.
Navn:
Adresse:
Tilmelding og betaling til Flemming Johansen,
exøvej 9. Senest 1. Feb.

Tilmelding til fastelavnsfest den 18. Feb
Vi kommer med

børn i alderen

år.

Tilmelding og betaling til Flemming Johansen, Nexøvej 9.
Senest den 15. Feb. 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:________________________________
(Vi har naturligvis betalt kontingent)

