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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Viskinge beboerforening  
d. 29. april 2019. kl.18.30 
 

Dagsorden: 
1.  Valg af dirigent 
2.  Fremlæggelse af regnskab 
3.  Indkomne forslag 
4.  Evt. 
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. 

På bestyrelsens vegne 
Niels Torp Olsen 

 

 
NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 
10 års jubilæums-gudstjeneste søndag den 7. april kl. 10.30 i Viskinge Kirke 
Sanne B. Kristensen har 10 års jubilæum d.1. april 2019 i Viskinge-Avnsø sogn. I gudstjenesten deltager 
vores gospelkor under organist Tina Christiansens ledelse. Efter gudstjenesten går vi i sognegården, hvor 
menighedsrådet er vært ved Sannes jubilæum. 
Vi håber folk har lyst til at støtte op om vores præst.  

Formand Niels 

 
HUSK AT ... der er fællesspisning i Skolen fredag den 5. april kl. 17.30. Kom og få en hyggelig 

aften med 2-retters menu, kaffe og småkager, 70 kr. couv. Øl, vin og vand køber vi i skolen.  
Sidste frist for tilmelding til Doris på tlf.nr. 61370218 er 1. april. 

Anne Grethe 

 
BESTYRELSESMEDLEM I SVEBØLLE LOKALRÅD 
Niels Andersen fra Skolelodden i Viskinge har valgt at han godt vil stille op til bestyrelsesposten i lokalrådet 
i Svebølle og varetage Viskinge bys interesser. Pladsen er hans fra 1. april.  

Formand Niels 

LIDT NYT FRA SAMARBEJDSPROJEKTET SVEBØLLE-VISKINGE 
Trafikgruppen mødtes 11. marts med 2 ingeniører fra Kalundborg kommune som hørte på vores ønsker og 
ideer til fremtidens Svebølle-Viskinge.  Resultatet bliver præsenteret på en mini-konference den 1. april 
2019 kl. 19–-21 i Åvangen i Svebølle.  Vi inviterer derfor Svebølle-Viskinges borgere, 
kommunalbestyrelsen, repræsentanter, fra foreninger og klubber, samt nøglepersoner fra forvaltningen 
samt deltagerne i arbejdsgrupperne. Håber at I har lyst til at høre forslag og ideer til projektet, og måske 
bidrage til debatten. 

Anne Grethe 

FRA KORTKLUBBEN 
Kortklubben har holdt afslutning på vinterens spilleaftener hvor vi fik smørrebrød, en øl og Thormod gav 
snapsen. Overskudet fra spilleaftnerne lægges i en kasse - og i år har vi valgt et besøg på Strids Mølle café 
og spisested i slutningen af april. Tak for i vinter og vel mødt i september. Datoen på opstart kommer i 
augustnummeret. af Viskinge Folkeblad.  

Anne Grethe 

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 
 



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  24838216 

Bestyrelsesmedlem   Judi Hugan, 28194761  

Næste nummer af bladet udkommer ca. 1. maj 2019 

Redaktionelt stof (gratis) og annoncer skal være redaktionen i hænde senest den 25. april 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 
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