Sæsonen 2018 er allerede godt igang…
Når vinteren slipper sit tag, trænger hus og have til at
blive gjort forårsklar. Husk at vi i Trædballe
Grundejerforening 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

Vi er lige nu 41 betalende medlemmer, hvilket er det
laveste antal i årevis.
Vi vil rigtig gerne være flere. Derfor kan du, der endnu
ikke har betalt for sæsonen 2017/2018, stadig nå det.
Vi har brug for dig!
Støt op om Trædballe Grundejerforening
Du kan melde dig ind ved enten
1: kontant betaling til kasserer Dorthe
2: netbank: reg.nr. 1551 og kontonr. 12454422
3: MOBILEPAY til 20185
(husk at skrive din adresse)

Det er Fastelavn lige om hjørnet, og vi afholder
traditionen tro

fastelavnsfest med tøndeslagning
søndag d. 11. februar kl. 14
– som altid på legepladsen på Dalvej 16.
Lad børnene klæde sig ud og kom og slå katten af
tønden. Der er selvfølgelig kroner til kattekonge og
kattedronning og en fastelavnsbolle til børnene. Til de
voksne er der kaffe/the på kanden. Kom og få en
hyggelig eftermiddag med dine og naboernes skønne,
udklædte børn.

Vi er ved at arrangere en tur i foråret op til
mountainbikebanen på Himmelpind, hvor banens
ophavsmand vil vise rundt og fortælle, og vi vil lave
kakao og pandekager over bål.
Dato følger i næste nyhedsbrev.

Vi vil i bestyrelsen gerne i dialog med DIG for at
skabe liv i foreningen og fællesskab i Trædballe.
Ring eller skriv eller kig forbi en af os, hvis du har
noget på hjerte og en god ide i ærmet.

Formand:
Mette Jensen, Vestbanevej 93. Tlf. 61691194.
Mail: traedballe@gmail.com
Kasserer:
Dorthe Svaneby, Vestbanevej 49. Tlf. 51219953.

Trædballe Grundejerforening
Af 1937

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.
Henvendelser vedr. legepladsen til Karina Andersen.
Se www.traedballe.dk eller følg os på facebook.
Medlemskontingentet er kun 200 kr. for sæsonen
2017/2018 (sæsonen går fra sommer til sommer).
Bankoverførsel: reg.nr. 1551, kontonr. 12 454 422
ELLER benyt vores nye
MOBILEPAY på 20185
(husk at skrive din adresse)
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HUSK Fastelavnsfest
søndag d. 11. februar kl. 14
på Legepladsen, Dalvej 16

