
 VISKINGE FOLKEBLAD
  Nr. 2      April 2022          22. Årgang.
VISKINGE FOLKEBLAD HUSK  vi udkommer KUN 5 gang om året fremadrettet. 

FASTELAVN: Viskinge beboerforening afholdte 
fastelavn d. 27. feb. Kl 14.00. Der var 
4 aldersgrupper : 0 til 5 år, 6 til 12 år, 13 til 17 år 
og for 18 + som slog katten af tønden. Efter 
tøndestagning var der fastelavnsboller og 
drikkelse. Der blev talt over 70 menesker i alt. Vi 
som bestyrelse vil gerne takke for det store 
fremmøde og deltagelse.

Generalforsamling i Viskinge Beboerforening blev d. 28. februar 2022 kl. 18.30 
afholdt på den gamle skole ifølge vedtægter. 
 Vi startede med generalforsamling ifølge Dagsorden:

 Valg af dirigent 
 Formandens beretning 
 Fremlæggelse af regnskab 
 Indkomne forslag.  Bestyrelsen har Ændring til vedtægter. Samt navn på foreningen. 

 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 

# Valg af dirigent blev Max Johansen.
# Niels fremlagde beretning.
# Carsten Ravn fremlagde regnskab.
# Vedtægtsændring blev fremlagt for de
fremmødte. Samt der blev indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling d. 9 Marts.
# Niels Olsen, Carsten Ravn, Janne Windeløv blev alle genvalgt. Ina Olsen ønskede   
ikke genvalg og her Marianne Christensen som var 1 suppleant indsat.                           
# Max Johansen genvalgt, Judi ønskede ikke genvalg. Roland Durup valgt ind.              
# Henning Nielsen genvalgt.                                                                                                      
# Kontigent uændret.

Herefter gav viskinge beboerforening sild og smørrebrød til de fremmødte. 



Der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 9 marts kl. 17.30 i Den gamle 
skole. 
Punkt * Ændring af vedtægter. Samt navn: Viskinge beboerforening & Kulturhus
Der mødte 10 personer op til mødet. Der var ingen der var imod. Så nu er navnet:  
VISKINGE BEBOERFORENING & KULTURHUS.

Nyt: 
Vi har holdt møde med Land landdistrikt Nord hvor vi søgte penge til blomsterfade/ 
blomster der skal stå ved vores 4 indgange til Viskinge by, vi fik 15.000,kr til dette 
formål.
Der blev også søgt 10.000,kr til Musik til vores sommerfest. Det fik vi også. 
Aktivitets kalender : 
24.      Juni: Ølsmagning fra Havnsø Bryghus kl. 19.00 
  6.      August: Sommerfest kl. 13.00 i telt i skolegården 
 ? ? September: Vinsmagning fra importør fra Gislinge ( Minovino )
18 November: Mortens aften kl. 18.00 
Den bliver løbende ændret i forhold til vi får arrangementer i hus.

Vi ser meget frem til at se jer og håber Du vil støtte op om vores arranementer. 

Vi går en spændene tid i møde, hvor vi forsøger at skabe nogen gode arrangementer 
i håb om Du har lyst til at deltage. Vi forsøger så vidt det er muligt at nå bredt ud, og 
derfor vil I opleve pludselige arrangementer via vores facebookside, hvis vi får nogen
hurtige arrangementer på benene, som vi ikke kan nå at få med i Viskinge folkeblad. 

Medlemskontingent 2022 Viskinge Beboerforening
kontonr. 2190 - 6264872438
Kontingent for familie 150kr. – enlig 100kr.- pensoinist 50kr.
Husk ved indbetaling at oplyse navn eller medlemsnr.kontakte 



Øl smagning den 24 Juni kl. 19.00
Denne gang skal vi smage 6 forskellige 
øl fra Havnsø Bryghus. 
Prisen er 125kr. For medlemmer af 
Viskinge beboerforening. 150kr. For 
IKKE medlemmer. pr. person.
Priserne er inkl. fordrag og smagning 
af de 6 øl samt sandwich.

Tilmeldning forgår via SMS. 61658357 til Niels T. Olsen eller på mail.: 
viskingebeboerforening@gmail.com. Betaling skal ske ved tilmeldning via 
mobilepay eller konto: 2426  6888469344 (tilmeldningen er først gældende når der
er betalt.) HUSK Navn eller medlems nr. 
Der er begrænset pladser så tilmeldning er først til mølle dog senest d. 10 Juni.

Kontakt information til Viskinge beboerforening & Kulturhus 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 – Marianne Berger Christensen: MBC67@outlook.dk
Bestyresesmedlem – Carsten Andersen - 50913007
Bestyrelsesmedlem – Louise Juul Nielsen – Mail: louisejuul87@gmail.com

mailto:louisejuul87@gmail.com
mailto:viskingebeboerforening@gmail.com


Se mere på facebooksiden ” viskinge beboerforening & kulturhus samt  på 
hjemmesiden.: www.viskingebeboerforening.dk

Bestyrelsen for Viskingbeboerforening & kulturhus vil ønske jer alle en god sommer 
og vi er tilbage med avis midt i Juli måned.

http://www.viskingebeboerforening.dk/

