Den dejligste sommer i 100 år…

Mandag d. 27. august kl. 18.30
i VFC’s lokaler, Vestbanevej 1A

Det er ikke meget vand, vi har fået denne sommer, men når det
endelig kommer, så kommer det i stride strømme.
Vi holder, hvad vi lover, og har derfor inviteret Teknik & Miljø
samt Vejle Spildevand til at komme og fortælle om, hvad der er
sket, siden vi sidst så dem for halvandet år siden. Vi følger op på
spørgsmålene fra dengang, vi har nye spørgsmål klar, og du kan
komme med dine spørgsmål. Kom og tag naboen med, nye
medlemmer er velkomne; man kan melde sig ind ved mødet.

Medlemsmøde om ”VAND I TRÆDBALLE”
- derefter generalforsamling i
Trædballe Grundejerforening
Grundejerforeningen er vært ved kaffe, kage, øl/sodavand til
medlemmer.
Kl. 18.30: medlemsmøde om vores udfordringer med vand i
Trædballe ved Teknik & Miljø samt Vejle Spildevand

Vi holder æblepresning søndag d. 23. september kl. 14. Kom
med æbler i poser, spande eller trillebør, medbring rene flasker,
som æblemosten kan hældes i. Mød op til en hyggelig
eftermiddag på legepladsen – vi har kaffe og the på kanden.

Derefter generalforsamling for Trædballe Grundejerforening:

1.

Valg af dirigent

Vi arbejder på flere begivenheder i løbet af efteråret/foråret, og
disse vil blive annonceret enten på facebook og vores hjemmeside
eller ved omdeling af nyhedsbreve. Så hold øje med os på nettet
og i din postkasse.

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Formandens beretning v. Mette

4.

Regnskab v. kasserer Dorthe

Har du tænkt, at det affald, du smider på din gåtur herude, har
kortere nedbrydningstid, end de kloge siger? Så er det er nok
fordi, der er nogen, der samler op efter dig… Trædballe
Grundejerforening har deltaget i Affaldsindsamling 2018 – over
40% var cigaretskodder foruden plastikemballage og dåser!

5.

Status på legepladsen

6.

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

7.

Fastsættelse af kontingent for 2019/2020

8.

Valg til bestyrelsen: formand (modtager
genvalg), 1 bestyrelsesmedlem (modtager
genvalg), 1 revisor (modtager genvalg)

9.

Evt.

STØT OP OM DIN GRUNDEJERFORENING –
- den er frivillig, men vi arbejder for DIG!

Dagsorden:

Vi vil i bestyrelsen gerne i dialog med DIG for at skabe
fællesskab, liv i foreningen og nye tiltag her i Trædballe.

Trædballe Grundejerforening
Af 1937

Bestyrelsen:
Formand:
Mette Jensen, Vestbanevej 93. Tlf. 61691194.
Mail: traedballe@gmail.com
Kasserer:
Dorthe Svaneby, Vestbanevej 49. Tlf. 51219953.
Bestyrelsesmedlemmer:
Jørn Madsen, Vinkelvej 28. Tlf. 50506577
Karina Andersen, Enggaardsvej 1. Tlf. 30230669.
Bent Svaneby, Vestbanevej 49.
Revisor:
Martin Ibsen, Danasvej 11. Tlf. 40300468.
Revisorsuppleant:
Allan Frederiksen, Vestbanevej 73.
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Henvendelser vedr. legepladsen til Karina Andersen.
Medlemskontingentet er stadig kun kr. 200,-.
Bankoverførsel til Danske Bank:
reg.nr. 1551, kontonr. 12454422.
Eller

MOBILEPAY på
20185
- husk at skrive din adresse!
HUSK at du som medlem kan låne vores redskaber og trailer.
Find os på facebook eller på www.traedballe.dk 

MEDLEMSMØDE OM

”VAND I TRÆDBALLE” samt
GENERALFORSAMLING
MANDAG d. 27. august 2018
KL. 18.30 på VFC

