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Næste gang gælder det vinterfesten!! ©
Og nu er der sat dato på. Sæt trygt stort X i kalenderen med det samme, for 
forsamlingshuset er booket. Datoen er d.24. januar 2009.
I år kommer hverken Beatles eller Rolling Stones men vi regner med at der kan 
samles mindst et par bands i Finnebyen, det kunne f.eks. være folkemusik, 
rock og et dansk top orkester. Hvis du er interesseret i at være med - evt. 
blot synge en enkelt sang så kontakt Ole som i første omgang koordinerer 
løjerne (Østerlarsvej 7 - 86 16 87 26).

Status over jubilæumsfesten.
Bestyrelsen vil gerne takke for opbakning i ord og gerninger fra medlemmerne i 
forbindelse med jubilæumsfesten i august. En opbakning, der afspejlede sig i munter 
deltagelse i arbejdet med forberedelse, afvikling og oprydning før, under og efter 
festen. Også tak for den store lyst til at deltage i selve festen. Den store deltagelse og 
det forhold, at der loyalt blev betalt entré, betyder at resultatet var bedre end 
forventet.

Netto udgifterne blev på kun 15.000,- kr. til festen. Det dækker over en samlet brutto 
udgift på 27.000,- kr. Og indtægt på entré 7450,- (99,5 betalende) samt overskud på 
bar 4185,- kr.

Fredagscafé og julearrangement
Vi fortsætter med fredagscaféen hver anden fredag på Gudhjemsvej 9 i værkstedet fra 
kl. 16- ca. 19.



Tag din nabo i hånden og medbring drikkelse og glas efter lyst og behov. Vi sørger 
for stearinlys og varme. Datoerne er som følger: 21/11 -  5/12 -  19/12 - 2009: 2/1 -  
16 /1 -29 /1  -  13/2.
Lørdag d.29/11 k i l  2.00 laver vi julestue. Konceptet er det samme -  tag med hvad I 
selv skal bruge.

Lokalplan
Seneste nyt vedr. lokalplan:
Udvalget har netop modtaget endnu et udkast der i lighed med de forrige 
også er fortroligt. Kommunen forventer at offentlighedsfasen bliver otte 
uger i jan-feb, med evt. byrådsvedtagelse i april-maj.

Kontingent til grundejerforeningen
I øvrigt er der stadig muligt at nå at indbetale kontingent for 2008. Vi har i øjeblikket 
89 indbetalinger.
Hvis du er i tvivl om du har indbetalt kontingent så send en mail til Kurt.

Kurt.handberg@mail.dk.
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