Godt nytår . . .
Der blev d. 16. september 2015 afholdt generalforsamling i
Trædballe Grundejerforening, hvor vi havde besøg af Steen
Hedrup fra Økolariet. Tak til alle fremmødte for en hyggelig
aften. Derefter blev den nye bestyrelse valgt – se bagsiden af
dette nyhedsbrev.
Det blev vedtaget, at kontingentet forbliver det samme: 200 kr.
årligt. Vi håber, at du vil støtte op om vores grundejerforening.
Er du ikke allerede medlem, så meld dig ind i dag - henvendelse
til kasserer Allan Frederiksen.
Kontingentet på kr. 200 bedes indbetalt senest 15. februar
2016. Benyt netbank, se info på bagsiden.
Legepladsen fik den store tur sidste sommer – et stort tak til alle,
der gav en hånd med og knoklede med skovle og pensler.
En legepladsinspektør var derefter på besøg og fandt kort fortalt
kun småfejl. Disse vil blive udbedret i løbet af foråret.
Legepladsinspektørens fulde rapport fås ved henvendelse til
formanden.
I efteråret har vi igen afholdt æblepressedage og udskæring af
græskar med et godt fremmøde af glade børn og forældre.
Grundejerforeningen henvendte sig i efteråret til Teknisk
Forvaltning vedr. en uhensigtsmæssig placering af vejskilt på
Vardevej til Niels Pedersens Vej, hvilket hurtigt blev udbedret.
Vejle Kommune inviterer alle interesserede til ”en iderig aften
fyldt af energi og engagement” under temaet ”VI ELSKER
VESTBYEN” - det er d. 9. februar kl. 19 i Spinderihallerne. Der
er tilmelding på hasan@vejle.dk eller 76812277.

Vi har i Trædballe Grundejerforening bl.a. følgende ting til udlån
til medlemmer. Ønsker man at låne nogle af vores ting, skal man
blot rette henvendelse til en i bestyrelsen. Udøver man skade på
det udlånte, noteres dette i bogen, så efterfølgende ikke hæfter for
skader, man ikke selv har begået. Traileren udlånes på 3 timers
basis. Redskaber og ting afleveres rengjort.
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Vi vil i bestyrelsen gerne i dialog med DIG for at skabe en endnu
bedre forening, et godt nærområde og for at styrke sammenholdet
her i Trædballe.
Ring/skriv til os i bestyrelsen, følg os på facebook eller kig forbi,
hvis du har noget på hjerte.

Vi glæder os til at se udklædte børn til en sjov dag på
legepladsen, når vi holder Fastelavn – vi sørger for
fastelavnstønder og byder på fastelavnsboller til alle fremmødte
børn 

Bestyrelsen:
Formand: Mette Jensen, Vestbanevej 93
Tlf. 61691194. Mail: traedballe@gmail.com
Kasserer: Allan Frederiksen, Vestbanevej 73.
Tlf. 75835615.
Bestyrelsesmedlemmer:
Karina Andersen, Enggaardsvej 1.
Tlf. 30230669.
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Tlf. 22633933.
Jørn Madsen, Vinkelvej 28.
Tlf. 75726924.
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Henvendelser vedr. legepladsen til Karina Andersen.
Medlemskontingent: p.a. 200,- kr.
Homebank: Kortart 01, konto 12 454 422 (anfør din adresse)
Danske Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 12 454 422
Ikke medlem endnu? Meld dig ind i dag ved henvendelse til
kasserer Allan Frederiksen eller betal via netbank senest 15.
februar 2016.

JANUAR 2016
HUSK Fastelavnsfest
søndag d. 7. februar kl. 14
på Legepladsen, Dalvej 16

