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21. Årgang.

GODT NYTÅR Så er vi på banen igen. Vi starter med indkaldelse til:
VISKINGE BEBOERFORENINGS ÅRLIGE GENERALFORSAMLING
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Viskinge Beboerforening
Onsdag d. 24. februar 2021
Som vi må udskyde til det igen er muligt at forsamles.
Vi starter som sædvanlig med sild og pålægsbord kl. 18.30
Selve generalforsamlingen starter ca. 19.30
Dagsorden:
 Valg af dirigent
 Formandens beretning
 Fremlæggelse af regnskab
 Indkomne forslag
 Valg af bestyrelse (på valg er Judi Hugan, Lene Sødorf, Henning Nielsen,)
 Valg af suppleanter (Carsten Andersen, Erik Bergman, Mangler en )
 Valg af revisorer (Max Johansen, Hans Kurt)
 Valg af revisorsuppleant (Jens Nauta)
 Fastsættelse af kontingent 2022
 Evt. Forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før.
Til alle nuværende medlemmer er vedlagt girokort til indbetaling af dette års
kontingent Indbetalingen gælder fra 1.1.2021 til 31.12.2021.

Juleaften
Corona har igen gjort det umuligt for os at afholde
vores juleaften, derfor fik vi godkendt af Nordea
fonden, at vi afholdte det som en take-away jul,
hvilken kom til at gå rigtig godt. På dette billede,ses det
blandt andet, hvordan en take-away til 2 personer ser
ud. Til 2 personer fulgte, brune/hvide/franske kartofler,
and, flæskesteg, brun sovs, ris á la mande, mandelgave
samt julegave. Vi mener selv, det var ret vellykket, og
derfor skal der lyde en stort tak til Nordea fonden, der
gjorde dette muligt for os, så vi kunne give folk en jul,
uden de selv skulle have penge op af lommen. Vi håber
vi en anden gang kan få lov til at afholde en juleaften,
hvor vi alle kan samles igen.
Juletræ´s salg
Vi har ikke kunne holde særlig mange
arrangementer i år, derfor valgte vi at satse på,
folk ville støtte os, ved vores juletræs salg. Vi er
utrolig taknemmelige for, i støttede os i en svær
tid. Vi håber I har lyst til at gøre det samme til
næste år, da vi igen vil satse på at sælge
juletræer.

Medlemskontingent 2021 Viskinge Beboerforening
Medlemsnr.
Navn:
Adresse:
For tiden: 1-1.2021 til 31-12.2021
Bedes indbetalt senest: 20.februar 2021 på kontonr. 2190 - 6264872438
Kontingent for familie 150kr. – enlig 100kr.- pensoinist 50kr.
Husk ved indbetaling at oplyse

navn eller medlemsnr.

I kan kontakte Niels på tlf. 61658357 og få oplyst medlemsnr. Eller få et
medlemsnr. Hvis man ønsker medlemskab.

Viskinge beboerforenings bestyrelse

Formand – Niels Torp Olsen – 61658357
Næstformand – Lene Sødorf – 20881245
Husadministrator – Henning Nielsen – 61370218
Udlejer af skolen – Carsten Ravn – 20333055
Bestyrelsesmed./referant – Judi Hugan – 28194761
Bestyresesmedlem – Janne Windeløv - 59293901
Bestyrelsesmedlem – Ina Olsen – 52408983
Ønsker man nogle forslag til arrangementer
beboerforeningen skal afholde så kontakt et bestyrelsesmedlem.
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, julemesse, 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.
Der er også mulighed for vi står for smørrebrød/kage til evt. hvis man ønsker at
afholde en generalforsamling i vores lokale. Kontakt Ina for pris på dette.
ØNSKETÆNKNING.
I disse lidt uhyggelige coronatider drømmer
jeg om at vi snart får vores gode hyggestunder
tilbage i skolen i Viskinge.
ÅH HVOR ER VI MANGE DER SAVNER DET.
Økonomisk er der ikke mange indtægter på
grund af manglende udlejninger. Desværre er
der jo ingen hjælp at hente til sådan en
forening. Vi har en formand og hans
kone( Niels og Ina ) som bruger mange kræfter
og meget energi på at få tingene til at fungere. Min frygt er at det kan se så håbløst
ud at de kan finde på at trække sig. DETTE MÅ IKKE SKE.
Kan vi ikke økonomisk støtte op ved at give et bidrag, helt op til jer selv
Jer selv hvor meget.
Indbetal på mobilpay 61658357 eller konto 2190-6264872438
Dorit

