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Aflysning af vinterfesten
Bestyrelsen har tidligere meldt ud, at vores årlige
vinterfest ville blive udsat grundet Corona. Siden
anbefalingerne først for nylig er blevet vurderer vi, at
afholdelse af vinterfesten bliver for tidspresset. Derfor
har bestyrelsen truffet en beslutning om, at vinterfesten
desværre bliver aflyst.

Generalforsamling d.9/3
kl.18
Nu hvor vi endelig må mødes igen, håber vi meget at se
jer alle sammen til den årlige generalforsamling i
Forsamlingshuset. Traditionen tro, vil der være
smørrebrød og øl og vand på foreningens regning.
Husk: Generalforsamlingen er for medlemmer – så husk
at genopfriske dit husstandsmedlemsskab her i januar.
(se oplysninger her på siden ←)

Finnebyens Havegruppe
En gruppe med grønne fingre har dannet en
Facebookgruppe: Finnebyens havegruppe. Her er man
velkommen til at blive medlem hvis man er nysgerrig,
ude efter inspiration, eller bare almindeligt
haveinteresseret. Deres første initiativ, er en Tour de
Have søndag d. 13 marts kl.10-13. Følg med på
Facebook for mere information.

