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BEBOERFORENINGEN GØR DET IGEN
Fællesspisning 5 april 2019 kl. 17.30.
Bemærk ændret tidspunkt for spisning. Tilmelding til Doris tlf. 61370218 senest d. 1. april 2019..
Kom og få en hyggelig aften og en to-retters menu og kaffe og småkager. Pris 70 kr. Vin øl og
vand købes i Skolen til rimelige priser.
VISKINGE BEBOERFORENINGS GENERALFORSAMLING 2019
Viskinge beboerforening var vært med sild og brændevin samt et par lune retter. Der var 27, der
deltog i spisningen, og efter ca. 45 min´s spisning startede generalforsamlingen.
REFERAT
- Valg af dirigent: Hans Kurt Valentin.
- Formandens beretning: Godkendt.
- Fremlæggelse af regnskab: Regnskabet er af private grunde ikke blevet færdigt, og kan
derfor ikke fremlægges. Bestyrelsen får mandat til få regnskabet på plads og afholde en
ekstraordinær generalforsamling inden udgangen af april 2019. Dagsordenen kan evt. være:
Regnskab, Indkomne forslag og Eventuelt. Tages op på første bestyrelsesmøde.
- Indkomne forslag: Ingen.
- Valg af bestyrelse: På valg er Silvia som ikke ønsker genvalg. Laila og Henning ønsker
genvalg. Nyt bestyrelsesmedlem er Judi Hugan.
- Valg af suppleanter (best.): På valg er Erik Bergmann og Erling Poulsen som ønsker
genvalg, Ny suppleant er Lene Sødorf.
- Valg af bilagskontrollanter: På valg er Anne Grethe Høj og Lili Ravn. Ingen af dem ønsker
genvalg. Nye blev Hans Kurt Valentin og Max Johansen.
- Valg af suppleant for bilagskontrollant. På valg er Hans Kurt Valentin som ikke ønsker
genvalg. Jens Nauta har sagt ja til at være suppleant.
- Fastsættelse af kontingent 2020: Bestyrelsen foreslår uændret, som godkendes.
Spørgsmål om hvordan man tolker betaling af kontingent ved en husstand med ex en
udearbejdende og en pensionist.
- Eventuelt: Ingen kommentarer.
Formanden takkede afgående medlemmer med et par flasker vin.
30 medlemmer var mødt op til Generalforsamlingen.
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:
formand Niels Torp Olsen, næstformand Laila Sørensen, husadministrator Henning Nielsen,
udlejning Carsten Ravn, bestyrelsesmedlem Judi Hugan.
PS: En lille opfordring til dem som har ”glemt” at betale kontingent: Man kan indbetale på vores
konto nr. 2190-6264872438. Pris: familie 150 kr., enlig 100 kr., pensionist 50 kr. HUSK Navn eller
medlems nr.
Formand Niels

SAMARBEJDSPROJEKT SVEBØLLE-VISKINGE
Jeg fortalte i sidste nr. af Viskinge Folkeblad om samarbejdet mellem Svebølle og Viskinges
udviklingsprojekt for de to byer.
Vi mødtes 25. februar med Svebølle-gruppen, som også havde været i kontakt med de unge
mennesker for at høre deres ønsker og forslag, og hvor der blev samlet op på de forskellige
indslag. Fælles for alle grupper var der blandt flere ønsker om en cykel- og gangsti mellem
Viskinge og Svebølle og hastighedsbegrænsning på Gl. Skovvej til Kirkebakken.
Trafikgruppen i projekt Svebølle – Viskinge mødes med ingeniører fra Kalundborg kommune i
Åvangen 11. marts for at fremlægge vores ønsker.
Vi håber stadig der er nogen som har gode ideer til - og vil komme med ideer til – hvad vi kan
bruge Børnehuset i Viskinge til, når Kalundborg kommune på et tidspunkt flytter børnehaven til
Svebølle.
Anne Grethe

EN EFTERLYSNING ELLER OPFORDRING FRA SVEBØLLE LOKALRÅD
Er der en ildsjæl fra Viskinge, som har lyst til en bestyrelsespost i Svebølle Lokalråd og som vil
arbejde for Viskinges interesser, så meld dig til formand for Beboerforeningen Niels Torp Olsen tlf.
Nr..61658357
Niels

NYT FRA SVEBØLLE LOKALRÅD
Svebølle Lokalråd holdt generalforsamling i Åvangen den 26 februar 2019 og har fået ny formand
som er Peer Justesen. Han har henvendt sig til formand Niels fra Viskinge beboerforening med
følgende:
Kære Niels,
Jeg skriver til dig, da jeg er nyvalgt formand for Svebølle Lokalråd.
Som du er orienteret om via vores igangværende projekt Svebølle-Viskinge forbindelser og for at
få et mere konstant og vedvarende samarbejde mellem Svebølle og Viskinge. Blev det i går
besluttet på vores generalforsamling, at lade en bestyrelsesplads stå åben til et medlem fra
Viskinge.
Inden I kan indtræde i vores bestyrelse, skal vi have ændret vores vedtægter. Det er noget vi vil
arbejde på hen imod næste års generalforsamling.
Indtil da, vil vi gøre brug af en paragraf i vores vedtægter, som giver mulighed for at inddrage
enkeltpersoner til særlige opgaver, også en person udenfor ”egen kreds”. I dag er det Svebølles
byskilte som bestemmer vores virkeområde.
Vores næste bestyrelsesmøde i lokalrådet, er mandag den 18. marts 2019 kl. 19.00 i Åvangens
aktivitetscenter i Svebølle.
Det er Sanne Kristensen som har opfordret os til at skrive til dig, så I kan finde et medlem hos jer,
som kunne tænke sig denne spændende opgave.
Ser frem til at høre fra dig ☺
Mange hilsner
Svebølle Lokalråd
Peer Justesen
Formand
Tlf. 61 20 96 55

VISKINGE VANDVÆRK
afholder ordinær generalforsamling mandag den 25. marts 2019 kl. 19.00 I Den Gamle skole i
Viskinge, Hovedgaden 37, 4470 Svebølle.
Dagsorden i henhold til vedtægten.
Efter generalforsamlingen byder vandværket på et let traktement.
Vel mødt – Bestyrelsen

KIRKEKONCERT SØNDAG DEN 10. MARTS 2019
I Viskinge Kirke – efter højmessen kl. 10.30.
Viskinge–Avnsø Menighedsråd har længe haft ønske om køb af et godt el–orgel til Viskinge kirke
som et supplement til kirkeorglet.
Det er nu lykkedes, med et smukt instrument, der sagtens kan fylde kirkerummet. Det vil derfor
glæde menighedsrådet at invitere til en lille koncert med vores organist Tina Christiansen, der vil
demonstrere den fine klang, med et selvvalgt repertoire.

VÆRD AT VIDE om Viskinge Beboerforening:
Formand: Niels Torp Olsen torpn@os.dk 61658357
Næstformand/Sekretær Laila Sørensen: 21921937
Husadministrator: Henning Nielsen, 61370218
Udlejning af Skolen: Carsten Ravn 20333055
Kasserer: Erling Poulsen
Bestyrelsesmedlem: Judi Hugan
Næste nummer af bladet udkommer ca. 1. april 2019
Redaktionelt stof (gratis) og annoncer skal være redaktionen i hænde senest den 26. marts 2019.
Hvis du vil have et indlæg, en annonce eller andet med i avisen, kan du sende det til
annegrethe@viskinge.com. En annonce koster 25 kr. pr. gang. En sponsorannonce koster 500 kr. pr.
år (10 numre). Foræres-væk- og fremlysninger er gratis. - Tidligere numre mv.: Se
www.viskinge.dk

Sponsorannonce

Hvorfor ikke blive Facebook-ven med
Viskinge Beboerforening!

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, Biltelefon 2041 4066

