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Juli- August 2020

20. Årgang.

Et lille indblik i, hvilke hyggelig aften vi havde med
portvinssmagning.

Vi fik smagt 6 meget forskellige portvine, 2 hvide samt 4 røde, vi fik tapas til. Vi hørte
et godt fordrag, med en god historie om Portugal, og deres mange portvine. Aftenen
sluttede ved 00.00 tiden, så vi må konstaterer, det var en vellykket aften.

Aktivitskalender:
22/8

Sommer loppemarked på skolen - Stand plads 25 kr. udendørs og
indendørs 50 kr. ( tilmelding til Ina på tlf. 52408983 )
8/9 Viskinge vandværk afholder genneralforsamling i den Gl. skole kl. 19.00
13/11 Mortens aften på skolen. Mere herom senere.
24/12 Juleaften på skolen. Mere herom senere.

Søger Kasserer
Viskinge beboerforening søger en kasserer til at bogføre regnskab, fremlægge
regnskab ved generalforsamling - samt, hvad der ellers høre til.
Kontakt Carsten Ravn på : 20333055 eller Niels Torp Olsen : 61658357
Pastadag
Pastadagen blev afholdt d. 14 Juni.
Der var pasta og kødsovs, samt millionbøf og råkost, der blev spist godt igennem,
snakket en del frem og tilbage om corona og hvad der ellers sker i Danmark i disse
tider.
Lokalrådspuljen 2020
Carsten Ravn var til fordeling af lokalrådspuljen 2020 som blev afholdt i Havnsø,
dette møde er et møde, hvor Kalundborg kommune har afsat 72.00 kr. i år, som de 9
foreninger så skal fordele mellem sig.
I år søgte Viskinge beboerforening, til et udendørs informationsskab til 3500 kr og fik
beviliget det, samt til et bord/bænkesæt til 4000 kr, dette fik vi ikke da vi åbenbart vil
få det gennem ”få det fikset puljen”, hvilket Viskinge beboerforening ikke har være
bekendt med.
Sommer loppemarked
Lørdag d. 22 August 2020 er der sommer loppemarked
På den gl. skole i Viskinge kl. 9.30 til 17.00
Trænger du til at få ryddet op i pulterkammeret eller har du lyst til at gøre et kup ?
Så har du muligheden!
En stand koster 25 kr. udendørs inkl. 1 bord. indendørs stand koster 50 kr. inkl. 1
bord.
Der kan tilkøbes 1 bord mere for 25 kr. eller man kan selv medbringe bord.
Der vil være mulighed for at købe kaffe/the og kage og slappe af i benene.
Tilmeldning nødvendigt SENEST d.16 August til Ina på Tlf: 52408983 eller på mail:
viskingebeboerforening@gmail.com
Tak til dig
Tak fordi du vælger at læse vores avis, det gør bare, at vi får endnu mere lyst til at
skrive den.
Tak fordi du vælger at støtte os, det sætter vi STOR pris på.
Send mail til : viskingebeboerforening@gmail.com hvis i ønsker en annonce i avisen,
koster den 25 kr., Redaktionelt stof (gratis) og annoncer skal være redaktionen i
hænde senest den 25 August.

Kontakt information til Viskinge beboerforenings bestyrelse
Formand – Niels Torp Olsen – 61658357
Næstformand – Lene Sødorf – 20881245
Husadministrator – Henning Nielsen – 61370218
Udlejer af skolen – Carsten Ravn – 20333055
Bestyrelsesmedlem/referant – Judi Hugan – 28194761
Bestyresesmedlem – Lars Torp Nielsen – 53250676
Bestyrelsesmedlem – Ina Olsen – 52408983
Ønskes medlemskab af Viskinge beboerforening
Indbetaling til kontonr. 2190 – 6264872438
Kontingent familie – 150 kr.
Kontingent enlig – 100 kr.
Kontingent pensionist – 50 kr.
HUSK – ved indbetaling at oplyse Navn eller Medlemsnr.
Hvem har mulighed for at leje skolen til et arrangement
Alle der har betalt et medlemskab til foreningen har mulighed for at leje skolen til et
arrangement, om det er barnedåb, bryllup, begravelse, eller et arrangement som en
livsstils messe, så har man stadig mulighed for dette.
Prisen er:
1200 kr. for hele skolen + 300 kr. i rengøring.
Der er også mulighed for at leje bord / stole.
Hvis man ville leje skolen eller bare stole/ borde skal man kontakte Carsten Ravn.

