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Hermed Viskinge Folkeblad for februar 2020. Redaktionen vil ønske alle et godt nytår. I er
forhåbentlig kommet godt ind i det nye år. Vi håber på fortsat god opbakning af vores kommende
arrangementer. Og husk hvis man har nogle gode ideer` til nye indslag til avisen eller andet vil vi
gerne høre nærmere.
SIDEN SIDST
SKOLEN
Vedligeholdelse: Vi kan oplyse, at der er nogle raske folk,der har sat nye loftplader op i den store
sal (vistnok troldtek plader), som skal hjælpe på akustikken. Når der er fest og bliver snakket
meget har det været lidt svært at høre hvad der blev sagt. Nye toiletter er det også blevet til, og
gulvet på toiletterne er blevet malet. Det er blevet så fint. Stor tak til de raske folk som har hjulpet
til. Vi glæder os til at indvie det hele ved de næste arrangementer. Der er også sat et professionelt
billardbord op i den lille stue, som man kan læse mere om her i avisen.
Ny lejer: Lejligheden 37,1 er lejet ud fra 1.2.2020, og vi vil nu byde Kimmey Lundt velkommen til
byen og håber han vil falde godt til.
NYT FRA BIBLIOTEKET
Biblioteket havde åbent hus lørdag den 25. januar i forbindelse med udgivelse af årets nye
program med mange spændende arrangementer. Man kan hente programmet i biblioteket i
Åvangen .
Det var en hyggelig formiddag som 60 personer oplevede og som fik det nye program med hjem.
Og tak til medlemmer af Reersø harmonikaklub for hyggelig underholdning.
Anne Grethe

FASTELAVN
Viskinge beboerforening og menighedsrådet afholder fastelavn d. 23. feb. Kl 13.30.
Fastelavnsgudstjeneste d. 23. februar for børn og voksne i Viskinge kirke kl 13.30, og efter
gudstjenesten går vi til den gl. Skole, hvor der er tøndeslagning. Der er 3 aldersgrupper for børn
og 1 gruppe for voksne, som også skal stå katten af tønden. Alle er velkomne til at komme
udklædt, børn som voksne :-)
Efter tøndeslagning er der kåring af kattekonge og kattedronning samt kåring af bedste
udklædning, Fastelavnsbolle og sodavand til alle deltagere. Pris 25 kr. GRATIS at komme og
kigge på. Der vil være mulighed for at købe kaffe / sodavand / juice samt fastelavnsboller.
Vi ser frem til en sjov og hyggelig dag og håber at se rigtig mange børn og voksne til
tøndeslagning.

KONTINGENT
Det er tid til at betale medlemskontingent til Viskinge Beboerforening, Vi vedlægger giro
indbetalingskort ved avisen. Indbetaling på konto nr. 2190 – 6264872438. Husk at betale inden
generalforsamlingen, som afholdes mandag den 24. februar 2020

VISKINGE BEBOERFORENINGS ÅRLIGE GENERALFORSAMLING
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Viskinge Beboerforening

Mandag d. 24. februar 2020
Vi starter som sædvanlig med sild og pålægsbord kl. 18.30
Selve generalforsamlingen starter ca. 19.45
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse (på valg er Niels Torp Olsen, Carsten Ravn)
6. Valg af suppleanter (Erik Bergman, Lene Sødoft)
7. Valg af revisorer (Max Johansen, Hans Kurt)
8. Valg af revisorsuppleant (Jens Nauta)
9. Fastsættelse af kontingent 2021
10. Evt.
Forslag skal være formanden i hænde senest 4 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 1.1.2020 til 31.12.2020.

Billard!
Er billard måske noget for dig?
Vi er en lille flok private folk, der syntes det kunne være hyggeligt at spille. Lige pt. er vi 8
medlemmer, men vi kan sagtens være flere. Vi spiller onsdag og torsdag, medmindre der er flere
der ikke kan deltage den givne dag.
Hvis du ville have mod på at spille, så er du velkommen til at kontakte mig på tlf 52408983
Prisen for at deltage er 250 kr. for januar – februar – marts og april. Vi spiller 8 måneder om året,
de 4 første og 4 sidste måneder. De 250 kr. dækker leje af lokale samt opsparing til nyt bord eller
klæde, når det (forhåbentligt om mange år) skal udskiftes. Til september når vi starter op igen, ville
man skulle betale fuldt medlemskab, da vi så betaler for alle 8 måneder vi spiller.
Der vil være mulighed for at købe noget at drikke, hvor dette vil gå i vores egen pulje.
Vi ville holde afslutning i april måned, med noget spisning, intern turnering osv.
Jeg håber meget at høre fra jer
Mvh Ina Olsen.

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
Bestyrelsesmedlem Judi Hugan, 28194761
Redaktion: hojannegrethe46@gmail.com Næste nummer af bladet udkommer ca. 1. MARTS
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2020. .

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
Sponsorannonce

