Så er 2017 godt igang…
D. 11. januar var der temamøde på VFC omkring vores
fælles udfordringer med vand her i Trædballe. Teknik &
Miljø og Vejle Spildevand mødte velforberedte op, og
der var rigtig flot fremmøde af spørgelystne borgere –
tak for en god aften til alle. Vi følger op på de ting, der
blev lovet og talt om og planlægger opfølgningsmøde
om godt et års tid.
Vores trailer er meget populær og er meget ofte udlånt.
Den er derfor blevet godt slidt, men er dog ikke så
medtaget, at vi indkøber en ny. Traileren er p.t. sendt til
reparation og kan derfor ikke udlånes. Se vores
hjemmeside, hvornår traileren atter er tilgængelig for
udlån.
Trædballe Grundejerforening har til sommer eksisteret i
80 år, og det synes vi skal markeres med en festlighed.
Hvis du har en god historie eller en sjov anekdote fra
tiden, der er gået herude i Trædballe, vil vi i bestyrelsen
rigtig gerne høre fra dig.
Vi er lige nu 60 medlemmer i grundejerforeningen, og
vi kan sagtens være flere. Derfor kan du, der endnu ikke
har betalt for sæsonen 2016/2017, stadig nå det: enten
1: kontant betaling til kasserer Allan
2: netbank: reg.nr. 1551 og kontonr. 12454422, eller
3: MOBILEPAY på 93 86 33 17, husk at skrive din
adresse

Vi har brug for dig!
Støt op om Trædballe Grundejerforening.
Vinteren slipper snart sit tag, og det er ved at være tid til
at gøre hus og have forårsklar. Husk at vi har følgende
ting til udlån til medlemmer:
Tagstige, 24 Såmaskine
trin
til græs
Dobbeltstige Pælebor
Havetromle
Pæleskovl

Stor
rensefjeder
Sækkevogn

Talje, 1 ton

Trailer, max.
last 350 kg
Partygrill (2 Rullestillads,
stk.)
max. 5 m
UkrudtsLe
steamer
Stillads
Æblepresser

- Og så er det Fastelavn lige om hjørnet, og vi afholder
traditionen tro
fastelavnsfest med tøndeslagning
søndag d. 26. februar kl. 14
– det foregår som altid på legepladsen på Dalvej 16.
Lad børnene klæde sig ud og kom og slå katten af
tønden. Der er selvfølgelig slik i tønderne og en
fastelavnsbolle til børnene samt en kop kaffe/the til de
voksne.
Vi vil i bestyrelsen gerne i dialog med DIG for at skabe
fællesskab, liv i foreningen og nye tiltag her i Trædballe.
Ring/skriv til os eller kig forbi, hvis du har noget på hjerte.

Bestyrelsen:
Formand: Mette Jensen, Vestbanevej 93
Tlf. 61691194. Mail: traedballe@gmail.com
Kasserer: Allan Frederiksen, Vestbanevej 73.
Tlf. 75835615.

Trædballe Grundejerforening
Af 1937

Bestyrelsesmedlemmer:
Karina Andersen, Enggaardsvej 1.
Tlf. 30230669.
Tine Degn, Niels Pedersens Vej 2.
Tlf. 40798109.
Jørn Madsen, Vinkelvej 28.
Tlf. 50506577.
Suppleanter:
Martin Ibsen, Danasvej 11. Tlf. 40300468.
Bent Svaneby, Vestbanevej 49.
Revisorsuppleant: Dorthe Svaneby, Vestbanevej 49.
Henvendelser vedr. legepladsen til Karina Andersen.
Se www.traedballe.dk eller følg os på facebook.
Medlemskontingentet er kun 200 kr. for sæsonen 2016/2017
(sæsonen går fra sommer til sommer).
Bankoverførsel: reg.nr. 1551, kontonr. 12 454 422
ELLER benyt vores
MOBILEPAY på 93 86 33 17
(husk at skrive din adresse)
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HUSK Fastelavnsfest
søndag d. 26. februar kl. 14
på Legepladsen, Dalvej 16

