
FINNEPOSTEN
r= r 'f /

MAJ 1997

Fra  det nys afholdte besty re lsesm øde k an  følgende bem æ rkes: 
Indkøb af m osfjerner udskydes  til n æ s te  generalforsam ling. Hvis 
vi ska l have noget der er o rden tlig t,e r  de t tem m elig dyrt. 
B oggruppen der er på  10 personer indkaldes til møde to rsdag  den 
22. maj.
Som afta lt  på  generalforsam lingen  er et eksem plar af U d k as t til 
op re tte lse  af  Vejlaug blevet ud d e lt  til et m edlem  på  hver 
privatvej. Når de tte  h a r  væ re t igennem  hele vejen vil b e s ty re lsen  
m eget gerne  have en tilbagem elding.
Næste besty re lsesm øde afholdes t irsdag  den  3. jun i.
Som m erfesten  afholdes lørdag den 16. a u g u s t  i bø rnehaven . Vi 
h a r  le je t te l t  !
V edrørende ko n tin g en t så  er k a sse re re n  til enhver tid villig til a t  
m odtage in d b e ta lin g er  fra de som  m åtte  have “g lem t” det. Det er 
på  Bornholmsvej 11.

Og så  til g ru n d en  til denne  FINNEPOST: Vi prøver a t te r  a t  lave en
FORÅRSUDFLUGT

Målet er i å r
EBELTOFT FAMILIEPARK

Der er afgang fra fo rsam lingshuset
LØRDAG DEN 3 1 .MAJ KL. 1 OOO

H jem kom st sam m e sted  kl. 1700.
E n treen  til p a rk en  er for voksne 60 kr. bø rn  40 kr (under 2 å r  er 
de t gratis).
Men hvis vi bliver over 20 personer er p r isen  40 kr pr.hoved ( 
børn  u n d e r  2 å r  stadig  gratis).
T ran sp o r ten  b e ta le r  G rundejerforeningen, og der plejer også a t 
falde en Gam mel D ansk  af ( ø l/so d av an d  til de m indre 
hårdhudede). HUSK MADKURVEN OG EVT. FISKESTANG

Vi m øder også op lørdag den 31 maj ved fo rsam lingshuse t m ed
______ Voksne o g ______ børn. Børnenes a ld e r __________________
Tilmelding sen es t  SØNDAG 25. maj på  Bornholmsvej 11.



FINNEPOSTEN
Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 15. april 1997.
Efter at formanden havde budt de glædeligt mange (ca. 5o) fremmødte 
velkommen, gik man over til at vælge aftenens dirigent. Her blev Finn Kolling 
enstemmigt valgt, hvorefter han takkede for dette samt konstanterede at 
generalforsamlingen var lovmæssigt indkaldt.
Fra formandens beretning kan nævnes a t :
Bestyrelsen har holdt 6 møder.
Formanden har fungeret som kasserer siden dennes afgang.
Forårsudflugten blev aflyst p.g.a. manglende tilslutning.
Sommerfesten blev ikke til noget p.g.a. uheldige omstændigheder.
Både vinterfest og fastelavnsfest var en succes.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, og kunne konstantere at 
foreningens økonomi har det vældigt godt. Regnskabet blev derefter 
godkendt, og kontingentet blev bibeholdt på det nuværende beløb.
Herefter orienterede Allan Therkelsen om Vej og Kloakudvalgets arbejde og 
resultatet heraf. Efter en diskussion blev det vedtaget at udsende en kopi af de 
fremlagte papirer til en person på hver af de private veje. En liste over disse 
blev lavet ved generalforsamlingens afslutning. Hvis der skulle vise sig 
interesse for et møde til yderligere oplysning er bestyrelsen villig til at leje 
forsamlingshuset til dette.
Efter lidt indledende forvirring gik man over til valg til bestyrelsen. (*)
Der var indleveret et forslag til bestyrelsen.Det opfordrede denne til at arbejde 
for at få lavet en hastighedsbegrænsning ved indkørslen til den store Finneby, 
og dette vil naturligvis blive forsøgt, selvom tidligere erfaringer fra 
Rytterknægten er noget nedslående.
Under eventuelt kom flere gode forslag og ideer på banen. Disse tager 
bestyrelsen til sig og forsøger at arbejde videre med dem. Et af de bedste 
forslag var fra Nanna, der under klapsalver fra forsamlingen udnævnte Knud til 
ny “redskabsmand”. FINNEPOSTEN vil meddele hvornår Knud har 
redskaberne til rådighed.
Herefter kunne dirigenten erklære en god generalforsamling for afsluttet og 
takke for god ro og orden. VEND !



(*)
På bestyrelsens første møde 
Formand: Annette Holm 
Kasserer: Ove Bank Nielsen 
Sekretær: Allan Therkelsen 

Lars Olsen 1996 
Lars Mortensen 

Suppleant: Knud Dall 
Suppleant: Bo Nielsen 
Revisor: Lars Rønnow

Birgit Kring 
Suppleant: Finn Kolling

blev denne konstitueret som følger:
Gudhjemsvej 12 
Bornholmsvej 11 
Rytterknægten 9 
Årsdalevej 1 
Finnedalsvej 1 
Hammerodde 4 
Allingevej 5 
Rytterknægten 21 
Gudhjemsvej 9 . 
Rytterknægten 25

86101099
86167703
86786146
86108521
86100232
86161893

86102020
86161655
86168712

Valgt 1997
1996
1997 
1996
1996
1997 
1997 
1997 
1997 
1997

Fra bestyrelsesmødet i øvrigt:
Der er taget kontakt til myndighederne vedrørende skiltning på Nykersvej.
Det undersøges også om det er muligt at ændre belysningsforholdene på veje 
og stier.
Jubilæumsfesten vil blive afholdt i den 3. week-end i august 1998. 
Sommerfesten afholdes i år den 16. august.

Foreningens redskaber vil fra søndag den 11 maj være at finde hos 
KNUD VEJLIN SANDVIGSVEJ 3 86103736
Prisen for at leje er pr. dag:

FRÆSER 50,00 kr
KVÆRN 40,00 kr
MOTORSAV 40,00 kr
HØJTRYKSRENSER 40,00 kr 
TAGSTIGE 10,00 kr
KLOAKSKOVL 00,00 kr

Vi forsøger også at stable en udflugt på benene sidst i maj eller først i juni; 
muligvis til Ebeltoft Familiepark. Nærmere følger snarest 
ANNONCER:
Finnehus uden tilbygning købes snarest. Åse Kistrup 86182718 (AFTEN)

Brædder til beklædning af Finnehus købes. 
Lise H. Petersen, Allingevej 3 86102386


