Så gik den sommer…

Medlemsmøde og Generalforsamling i
Trædballe Grundejerforening
Torsdag d. 1. september Kl. 18.30
i VFC’s lokaler, Vestbanevej 1A

Nu har vi faste aktiviteter for børnene her i Trædballe
Grundejerforening, hvor bestyrelsen arrangerer Fastelavn, Sct.
Hans, æblepresning og halloween – SÅ nu er spørgsmålet. . .
hvad kan Trædballe Grundejerforening gøre for DIG?
Hvilke arrangementer kunne DU tænke dig herude? Skal vi
lave loppemarked? Byttebørs? Stumpemarked? Foredrag?
Derudover kan vores grundejerforening i 2017 fejre 80 års
jubilæum, og det skal da fejres? Kom og mød op til dette års
generalforsamling, sig din mening, meld dig ind, sæt dit præg på
foreningen og vær evt. med til at arrangere næste års største fest!

Bestyrelsen inviterer hermed til vores årlige generalforsamling,
som starter med et indlæg ved arkitekt og planlægger Jakob
Østergaard om det påtænkte byggeri ”NY ROSBORG” lige
syd for Trædballe på området, hvor Affald Genbrug ligger i dag.
Bonusinfo: onsdag d. 31. august kl. 19-21 arrangerer Vejle
Kommune vandring på ”Ny Rosborg” – så tag med på gåtur i
området omkring Affald Genbrug. Så er du forberedt og kan
dagen efter møde op til generalforsamlingen og ”skyde” på
Jakob.
STØT OP OM DIN GRUNDEJERFORENING –
- den er frivillig, men vi arbejder for DIG!
Ikke allerede medlem? Meld dig ind i dag, henvendelse til
kasserer Allan Frederiksen. Årskontingent kun 200,- kr.

Kl. 18.30: Indlæg ved Jakob Østergaard fra Teknik & Miljø –
emnet er ”Ny Rosborg” – herunder samtidig lidt lækkert til ganen
– husk tilmelding senest d. 28. august til Allan eller Mette.
Derefter generalforsamling.
Grundejerforeningen er vært ved kaffe med sødt, øl/sodavand.
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Formandens beretning v. Mette

4.

Regnskab v. kasserer Allan

5.

Legepladsen v. Karina

6.

Indkomne forslag – forslag skal stiles til kassereren
senest 8 dage før generalforsamlingen

7.

Fastsættelse af kontingent

8.

Valg til bestyrelsen: nærmere info til
generalforsamlingen

9.

Evt.

Vi vil i bestyrelsen gerne i dialog med DIG for at skabe
fællesskab, liv i foreningen og nye tiltag her i Trædballe.
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Henvendelser vedr. legepladsen til Karina Andersen.
Medlemskontingent: p.a. 200,- kr. – og så har du betalt for
sæsonen 2016/2017, indtil det nye foreningsår starter juli 2017.
Netbank: Kortart 01, konto 12454422 (husk at skrive din adresse)
Danske Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 12454422.
Eller MOBILEPAY på 93863317 – den virker fra 1. september! husk at skrive din adresse!
HUSK at du som medlem kan låne vores redskaber og trailer.
Check os på facebook eller på www.traedballe.dk 
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