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HERMED ER VISKINGE FOLKEBLAD KLAR TIL ET NYT ÅR
Vi ønsker alle Godt Nytår. Vi håber på fortsat god opbakning til vores kommende arrangementer i
2019. Har man lyst til at komme med indslag eller ideer til bladet, tager vi gerne i mod nye input.

VISKINGE BEBOERFORENINGS ÅRLIGE GENERALFORSAMLING
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Viskinge Beboerforening
Mandag d. 18. februar 2019
Vi starter som sædvanlig med sild og pålægsbord kl. 18.30
Selve generalforsamlingen starter ca. 19.45
Dagsorden:
 Valg af dirigent
 Formandens beretning
 Fremlæggelse af regnskab
 Indkomne forslag
 Valg af bestyrelse (på valg er Silvia og Laila og Henning)
 Valg af suppleanter (Erik Bergman, Erling Poulsen, Judi Hugan)
 Valg af revisorer (Anne Grethe, Lili Ravn)
 Valg af revisorsuppleant (Hans Kurt)
 Fastsættelse af kontingent 2020
 Evt.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Ønsker man at blive medlem af Beboerforeningen, kan man indbetale kontingent på vores konto
2190-6264872438. For familie: 150 kr., enlig: 100 kr., pensionist: 50 kr. Husk at oplyse navn og
adresse. Til alle nuværende medlemmer er vedlagt girokort til indbetaling af dette års kontingent
Indbetalingen gælder fra 1.1.2019 til 31.12.2019.

RETTELSE:
I sidste blad skrev vi i kontakt-rubrikken, at kontakt vedr. udlejning af Skolen overgik fra Silvia
Stoltenberg til Carsten Ravn. I den forbindelse kom vi til at ”slette” Silvia Stoltenberg helt, selv om
hun stadig er menigt bestyrelsesmedlem Undskyld, Silvia! Det skal aldrig ske mere!

ET HJERTESUK
Jeg håber ikke, at jeg lyder som en sur kælling, når jeg kommer med dette opslag. Det er ment som en
høflig opfordring.
Viskinge er blevet en "lorteby". Med det mener jeg, at der de seneste par år er kommet rigtig mange
hunde i byen, hvilket er dejligt.
Med mange hunde følger naturligt også mange hømmer, og det er desværre ikke alle, der får samlet dem
op. Om det er fordi der mangler skraldespande til at putte posen i, så man er fri for at spadsere rundt med

den i hånden, eller det er fordi man har "glemt " posen? (Der er i så tilfælde mange glemsomme i byen). Et
er i hvert fald sikkert: Små lorte lugter lige så meget som store, og er lige så ulækre at træde i!
Er undskyldningen at man ikke se hømmen, fordi det er mørkt, så findes der noget der hedder pandelampe
eller lygte.
Husk at det er grundejeren, der er pligtig til at holde rent på sit fortov, så man lægger faktisk byrden over
på andres skuldre. Det er temmeligt uhøfligt!
Som i kan læse nedenfor, har jeg kontaktet kommunen, men den er ikke så villig til at sætte skraldespande
op i vores lille by. Så en opfordring til de der har mod på det: Prøv at skriv til kommunen! Det kunne være
den ombestemmer sig, hvis den får mange henvendelser.
Det er jo heller ikke kun hømmer, der flyder på vores fortove. Jeg vil prøve at få fat i nogle flere skilte med
HER MÅ DU GODT SMIDE DIN POSE, til at sætte på vores egne skraldespande - selvfølgelig kun til dem, der
vil have det :-))
Jeg håber, at alle der læser dette vil gøre deres til, at vi kan komme dette "lille" problem til livs.
Svaret fra Team Vej og Park, Kalundborg Kommune (2018-12-20)
”Tak for henvendelsen. Ift. hundeaffaldsstativer har vi den politik at hundefolket må sørger for at fjerne
efterladenskaber. Vi opfordrer grundejerforeninger til at lave aftaler om at de enkelte borgeres
affaldscontainere kan benyttes til at komme af med de små poser
Dato for praj: 2018-08-31 ”
Med venlig opfordring
Eya og vovserne Cody og Alvin
SAMARBEJDE MELLEM SVEBØLLE OG VISKINGE OM UDVIKLINGSPROJEKTET
Viskinge Beboerforening blev i november 2018 kontaktet af Svebølle Lokalråd om man ville være
med i et samarbejde og følge et udviklingsprojekt for Svebølle og Viskinge, og i den forbindelse
søgte man nogle personer som ville være med.
Der har meldt sig ni personer, som deltog i det første orienterende møde, der blev holdt 11.
december 2018 i Åvangen i Svebølle.
Vi mødtes igen den 8. januar 2019, hvor vi bl.a. talte om Viskinge Børnehave, som jo ifølge
Kalundborg kommune om nogle år skal flyttes til Svebølle. Hvad skal der så ske med den gamle
bygning? Hvad kunne vi tænke os at bruge den til? Det kunne være rart, om der kom nogle gode
forslag, som vi i gruppen kunne gå videre med.
Ligeledes drøftede vi bl.a. at en cykel- og gangsti til Svebølle ville især vores cyklende børn og
mange andre få glæde af. Hastighedsbegrænsning på Gl. Skovvej og bedre gadebelysning talte vi
også om.
Der afholdes møde igen 25. februar 2019, hvor vi så forhåbentlig kan komme nærmere de ting vi
har på sinde.
Anne Grethe

VÆRD AT VIDE om Viskinge Beboerforening:
Formand Niels Torp Olsen torpn@os.dk 61658357
Næstformand/ Sekretær Laila Sørensen 21921937
Udlejning af Skolen: Carsten Ravn 20333055
Kasserer: Erling Poulsen
Menige medlemmer: Silvia Stoltenberg 30459381 og Henning Nielsen 59294327/61370218
Næste nummer af bladet udkommer ca. 1. marts 2019
Redaktionelt stof (gratis) og annoncer skal være redaktionen i hænde senest den 23. februar 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

