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Viskinge Vandværk 
afholder ordinær generalforsamling 

Mandag d. 28 Juni kl. 19.00 på den gamle skole i Viskinge 

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede rengskab forlægges til godkendelse.
4. Budget for det /de kommende år forlægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
8. Eventuelt.

Har man forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal de være 
bestyrelsen i hænde senest den 10. Juni.

Alle andelshavere er velkomne og der vil blive serveret et par stykker smørrebrød 
efter generalforsamlingen. Vi glæder os til at se så mange så muligt til en hyggelig 
aften.

Den 17. April 2021  holdte bestyrelsen store rengørings dag på skolen, 
Da vi nu ser en mulighed for at vi kan begynde at udleje skolen igen efter denne 
coronanedlukning. Så vi håber på en god udlejning i den kommende tid, del gerne
at vi har dette skønne lokale man kan leje.

Lejligheden 37 stuen
Som i nok har læst i avisen, så havde vi sat lejligheden til leje i stuen, da vi har måtte 
opsige lejemålet med Denise Van Wilgen. Vi vil derfor gerne byde Rasim og Rasmus 
velkommen til byen. De to brødre flytter ind pr.15 - 5 – 2021, Vi håber de bliver glad 
for at bo her, og at i vil tage godt imod dem.



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 vil leje skolen til fest, et møde eller bare stole/ borde skal man kontakte 
Carsten Ravn. På tlf: 20333055

Der er også mulighed for vi står for smørrebrød/kage til evt. hvis man ønsker at 
afholde en generalforsamling i vores lokale. Kontakt Ina på tlf: 52408983 
for pris på dette.

VISKINGE BEBOERFORENINGS ÅRLIGE GENERALFORSAMLING 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Viskinge Beboerforening
Torsdag d. 8. Juli 2021 kl. 18.30

 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. 

Efter generalforsamlingen vil der blive severet sildemad og et par stykker 
smørrebrød.



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.

For tiden: 1-1.2021 til 31-12.2021
Bedes indbetalt  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.



Se mere på facebooksiden på hjemmesiden www.viskingebeboerforening.dk

Bestyrelsen vil ønske jer alle en god sommer og vi er tilbage med en avis til august.  

http://www.viskingebeboerforening.dk/

