NYT FRA BESTYRELSEN
Siden generalforsamlingen i marts har vi holdt 3 møder. Det første
var egentlig en overtagelsesforretning mellem den gamle og den nye
bestyrelse, som blev holdt hos Lars Rønnov under hyggelige former.
Den nye bestyrelse påbegyndte sit egentlige arbejde ved det første
møde den 24 april. Det første vi gjorde var at konstituere
bestyrelsen, som nu ser sådan ud:
Formand:
Ove Bank Nielsen, Bornholmsvej 11,
(2 år)
Sekretær:
Klaus Rye Andersen, Årsdalevej
3,
(2 år)
Kasserer:
Flemming Johansen, Neksøvej 9,
{2 år)
Best. medlem:
Lars Olsen, Årsdalevej 1,
(2 år)
Best. medlem:
Margit Hellesøe-Hansen, Neksøvej 2,(1 år)
1. supp.:
Annette Holm,Gudhjemsvej 12
(1 år)
2. supp.:
Lars Mortensen, Finnedalsvej 1
(1 år)
Der blev snakket om forskellige ting, bl.a vores sommerudflugt, som I
kan læse om på medfølgende tilmeldingsblanket.
Børn i børnehaven:
Ja, altså ikke i åbningstiden, men udenfor.
Vi har den aftale med børnehaven, at legepladsen er tilgængelig
udenfor åbningstiden.Vi vil derfor appelere til at de voksne holder
lidt øje med, at børnene ikke kravler på børnehavens tage og i det
hele taget bruger legepladsen på forsvarlig vis.
Uvelkommen propaganda.
Natten til den 28. april blev der opklæbet nazistisk propaganda på
lygtepæle og lign. i dele af store Finnebyen. Grundej-erforeningen har
meldt sagen til politiet, med krav om nedtagning af ophængt materiale.
Politiet undersøger nu om der er grundlag for anmeldelse.
Musik til sommerfesten d.6 august 1994.
Bestyrelsen arbejder på at skaffe et orkester til sommerfesten.
Vi opfordrer derudover medlemmer med musisk sans til at bidrage til
underholdningen med en sang eller ti, tilbud herom vil blive modtaget
med kyshånd.
Maskiner udlejes:
Flemming på Neksøvej 9 har overtaget maskinudlejningen efter Knud.
Udlejningspriser:
Fræser:
50 k r .pr.dag.
Motorsav, højtryksrenser, kompostkværn:
40 k r .pr.dag.
Stige:
10 k r .pr.dag.
Nye medlemmer:
Dette eksemplar af Finneposten bliver delt ud til samtlige husstande i
Finnebyen, så de af jer, der ikke er medlem kan se at det måske var en
god ide at melde sig ind i Grundejerforeningen.
For bare 150 k r . om året (100 k r . for pensionister)
kan du være
med
til at forstærke og øve indflydelse på vores lille lokalsamfund.
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til d.12 juni, så hvis du har ideer
og andet så kontakt een af os inden da.
Finnebyen d.15 maj

Grundejerforeningens sommerudflugt til Landbrugsmuseet
Gi.Estrup og besogslandbruget "Onkelsminde".
Somroerudflugten
bliver den 4.
juni med afgang
9.30 fra forsam
lingshuset og
hjemkomst omkring
kl. 17.
PROGRAMMET
er som følger:
9.30
Vi mødes ved
forsamlingshuset
og stiger på
bussen medbrin
gende madkurve og
drikke.
10.30
Ankomst GI.Estrup
Her kan vi besøge
landbrugsmuseet
med historiske og
nutidige udstil
linger, arbejdende
smedie,torvemar
ked og mange an
dre ting.
eller
Slottet GI.Estrup
der som museum
giver et
spændende indblik
i Jydske Herre
gårdes historie
tilbage til det
14. århundrede.

13 .00
Afgang GI.Estrup
13 .15
Ankomst "Onkels
minde".
Vi spiser den
medbragte mad. På
"Onkels-minde" er
der rig lejlighed
for børnene til
at komme i nær
kontakt med
heste, høns,
kaniner, får og
geder. Gården har
også en besætning
af køer og grise,
som fodres og
malkes fra 15.0018 .00
På gården er der
indrettet en
butik, hvorfra
der sælges egne
produkter, såsom
ost,karamelcreme,
okse-og svinekød,
samt æg.

ENTRÉ PRISER.
Landbrugsmuseet:
Hvis vi er flere
end 15 personerer
prisen 15 k r . pr.
person.
G I .Estrup:
Hvis vi er over
15 personer er
prisen 15 k r . pr.
person.
Det er som nævnt
muligt at vælge
mellem
Herregårdsmuseet
eller GI.Estrup.
Dog håber vi at
komme op på 15
personer, så vi
kan få gruppe
rabat .
Onkelsminde:
Entré 15 k r . pr.
person uanset
alder.

16.30
Afgang fra
"Onkelsminde".
17 .00
Forventet hjem
komst Finnebyen.
Transporten er
gratis, man skal
således kun selv
betale biletten.

TILMELDING
Vi k o m m e r -------- voksne, o g -------- børn
Vi afleverer denne blanket i god tid,senest d. 28.05.94
til formanden Ove Bank Nielsen, Bornholmsvej 11.
Vi hedder---------------------------------og bor-------------------------------------

