VISKINGE FOLKEBLAD
Nr. 1

Februar 2022

22. Årgang.

HERMED ER VISKINGE FOLKEBLAD KLAR TIL ET NYT ÅR samt vi udkommer KUN 5
gang om året fremadrettet. Vi ønsker alle Godt Nytår. Vi håber på fortsat god
opbakning til vores kommende arrangementer i 2022.
FASTELAVN: Viskinge beboerforening afholder fastelavn d. 27. feb. Kl 14.00. Det vil
komme til at forgå i gården på den gl. Skole, Hovedgaden 39, Viskinge 4470 Svebølle,
hvor der er tøndeslagning.
Der er 4 aldersgrupper : 0 til 5 år, 6 til 12 år, 13 til 17 år og for 18 + som også kan slå
katten af tønden.
Alle er velkommen til at komme udklædt, børn som
voksen :-)
Efter tøndeslagning er der kåring af kattekonge og
kattedronning samt kåring af bedste udklædning i
alle grupper.
Fastelavnsbolle og sodavand/juice til alle deltager
pris 25 kr. GRATIS at komme og kigge på.
Der vil være mulighed for at købe kaffe /te /
sodavand / Juice samt fastelavnsboller.
Vi ser frem til en sjov og hyggelig dag og håber at se rigtig mange børn og voksne til
tøndeslagning.
Viskinge Beboerforening solgte igen i år juletrær og der var god opbakning til køb af
træer, vi forsøgte også at holde julestue med gløgg og æbleskiver samt salg af nisser
og dekorationer 2 gange i december.

Bestyrelsen valgte at inviterer byen borgere til Nytårs skål kl. 12.00 middag på Den
gamle skole til et glas champangne og kransekage. Dejligt at se så mange bakke op.
Tak til SuperBrugsen for at have sponsoreret kransekage.
VISKINGE BEBOERFORENINGS ÅRLIGE GENERALFORSAMLING
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Viskinge Beboerforening
Mandag d. 28. februar 2022 kl. 18.30
Vi starter med generalforsamling og herefter vil Beboerforeningen være vært med
sild og smørrebrød.
Dagsorden:
 Valg af dirigent
 Formandens beretning
 Fremlæggelse af regnskab
 Indkomne forslag. Bestyrelsen har Ændring til vedtægter.
 Valg af bestyrelse (på valg er Ina Olsen, Niels Olsen,Carsten Ravn, Janne Windeløv,)
 Valg af suppleanter (Carsten Andersen, Erik Bergman, Marianne Christensen)
 Valg af revisorer (Max Johansen, Judi Hugan)
 Valg af revisorsuppleant (Henning Nielsen)
 Fastsættelse af kontingent 2023
 Evt. Forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før.
Husk hvis du vil have stemmeret ved generalforsamlingen skal du have betalt
medlemskab Senest 20. Februar 2022
Til alle nuværende medlemmer er vedlagt girokort til indbetaling af dette års
kontingent Indbetalingen gælder fra 1.1.2022 til 31.12.2022.

Medlemskontingent 2022 Viskinge Beboerforening
Bedes indbetalt senest: 20.februar 2022 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.

AKTIVITETER Februar.
Aktivitets kalender :
27.
28.

Februar 2022:
Februar 2022:

Fastelavn med tøndeslagning kl. 14.00
Generalforsamling kl. 18.30

Kontakt information til Viskinge beboerforenings bestyrelse
Formand – Niels Torp Olsen – 61658357. Mail: viskingebeboerforening@gmail.com
Næstformand – Lene Sødorf – 20881245.
Husadministrator – Janne Windeløv – 59293901.
Udlejer af skolen – Carsten Ravn – 20333055.
Bestyrelsesmedlem/referant – Ina Olsen – 52408983.
Bestyresesmedlem – Heidi Poulsen – mail: heidipoulsen87@gmail.com
Bestyrelsesmedlem – Louise Juul Nielsen – Mail: louisejuul87@gmail.com

Viskinge Vandværk
afholder ordinær generalforsamling
Onsdag d. 16 Marts kl. 19.00 på den gamle skole i Viskinge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Det reviderede rengskab forlægges til godkendelse.
Budget for det /de kommende år forlægges til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
Eventuelt.

Der inkaldes til ekstraordinær GENERALFORSAMLING d. 9 Marts kl. 17.30 på den
gamle skole. Punkt * Ændring af vedtægter.
På vejne af bestyrelsen
Niels Torp Olsen

