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SIDEN SIDST
Generalforsamling i Viskinge Beboerforening:
Der deltog 18 medlemmer til spisning, som Doris og Henning havde arrangeret, dertil snaps, øl og
vand.. Efter 45 min. hyggeligt samvær blev bordet ryddet og gjort klar til generalforsamling.
Hertil deltog 19 medlemmer.
Hans Kurt blev valgt til dirigent og gav herefter ordet til formanden.
Beretning om aktiviteter i 2017:
Fællesspisninger: afholdt: 2 stk. Kortspil: hver tirsdag. Ca. 11 deltagere pr. gang. Nørklere: hver 3.
søndag, 5-6 deltagere pr. gang, Linedance: ca. hver uge. Udlejning af Skolen: 19 gange. Kreativ
dag. Fastelavn,
Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder. Der var 93 betalende medlemmer.
Vores tilskud om midler til vinduer og renovering af toiletter gav ikke noget positivt resultat.
Endelig fik vi lavet pudsarbejde udendørs ved nye vinduer, samt de steder der aldrig blev gjort
færdig efter filsning af hele facaden i 2010.
Der er sat brandalarmer op i Skolen.
Formanden takkede vores annoncører, sponsorer, avisbude samt Kirsten Trolle for hjælp til
avisen. Uden dem ingen avis. Tak også til Gunnar Petersen for hjælp med www.viskinge.dk
Til sidst takkede afgående formand bestyrelsen for samarbejde igennem de sidste 10 år, især en
stor Tak til Kirsten Saxtoft, med hvem formanden har brugt mange timer i Skolen.
Dette bliver sidste beretning fra formanden, som ikke ønsker genvalg, heller ikke som redaktør af
Viskinge Folkeblad. Formandens beretning blev godkendt.
Kasserer, Kirsten Saxtoft aflagde sin sidste beretning om regnskab, som blev godkendt. Ønsker
ikke at fortsætte i bestyrelsen.
Derefter var der valg af bestyrelse. Efter nogen diskussion frem og tilbage blev Carsten Ravn og
Niels Torp valgt ind. Supplanter blev alle genvalgt.
Den nye bestyrelse har efterfølgende konstitueret sig således:
Formand: Niels Torp Olsen, Laila Sørensen: sekretær, udlejning: Silvia Stoltenberg, menige
medlemmer: Henning Nielsen og Carsten Ravn. Kasserer er valgt uden for bestyrelsen, Erling
Poulsen.
Telefonnr. samt mail adresser ses andetsteds i avisen.
En lille opfordring til dem som har ”glemt” at betale kontingent: Man kan indbetale på vores
kontonr. 2190-6264872438. Pris: familie 150 kr., enlig 100 kr., pensoinist 50 kr.
Jeg takker alle for de sidste 10 år som formand, bestyrelsesmedlem (siden 2002), samt redaktør
af Viskinge Folkeblad. Birthe
Birthe

VÆRD AT VIDE om Viskinge Beboerforening:
Formand Niels Torp Olsen torpn@os.dk 61658357
Næstformand/ Sekretær Laila Sørensen 21921937
Udlejning af Skolen: Silvia Stoltenberg 30459381
Menige medlemmer: Carsten Ravn 20333055 og Henning Nielsen 59294327/61370218
Næste nummer af bladet udkommer ca. 1. APRIL 2018 FORUDSAT AT DER FINDES EN NY REDAKTØR.
Redaktionelt stof (gratis) og annoncer skal være redaktionen i hænde senest den 25. marts 2018. Hvis du vil
have et indlæg, en annonce eller andet med i avisen, kan du sende det til formanden. En annonce koster 25
kr. pr. gang. En sponsorannonce koster 500 kr. pr. år. Foræres-væk- og fremlysninger er gratis. - Tidligere
numre mv.: Se www.viskinge.dk

TEAK- OG PALISANDERMØBLER KØBES!
Kommoder – syborde – sminkeborde – små borde – chatoller – bogreoler – spiseborde med
4-6 stole – sofaborde – små skabe – lave skænke – indskudsborde og andre småmøbler. –
Alle møbler skal være med ben.
KRÆMMERGÅRDEN v./Poul Henrik Blasen Nielsen, Feltergårdsvej 9, Viskinge, Biltelefon 2041
4066

