Trædballe Grundejerforening er nødlidende
Vores lille grundejerforening har det laveste medlemstal
i årevis, og økonomien er derfor i knæ.
Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde d. 30. maj besluttet
at sende en opfordring til alle i Trædballe om at bakke
aktivt op om grundejerforeningen og betale de 200 kr.,
som medlemskabet koster.
Får vi ikke kontingentindbetaling, vil foreningen lige så
stille dø. Dvs. at der ikke afholdes fælles aktiviteter på
legepladsen, der nok må lukkes pga. manglende penge
til vedligehold, trailer til gratis udlån blandt medlemmer
vil forsvinde, der vil ikke være nogen Sct. Hans fest,
og der vil være stop for de aktiviteter, vi i øvrigt har
gang i. Lige nu er vi involveret i sagen om Ny Rosborg
bydelen, ligesom vi har været aktive vedr. problemer
med oversvømmelser, omfartsvejen, kolonihaveudvidelsen på Firmasportens baner m.m.
Skal alle disse aktiviteter indstilles som følge af
manglende opbakning?
Hvis du også synes, det er værd at have en forening, der
kan drive de nævnte aktiviteter og desuden kan gå ind i
anlægssager med ret til at anke kommunale anlægssager,
så bak op om Trædballe Grundejerforening.
Forny derfor dit medlemskab til efteråret. Skulle du
have misset indbetalingen for indeværende periode,
kan du være med til at gøre en forskel og betale nu.

Vi vil i bestyrelsen gerne i dialog med DIG for at skabe en endnu
bedre forening, flere aktiviteter, et godt nærområde og for at
styrke sammenholdet her i Trædballe.
Ring/skriv til os i bestyrelsen, følg os på facebook, se vores
hjemmeside www.traedballe.dk eller kig forbi en af os, hvis du
har noget på hjerte.
En kikkert er fundet på legepladsen i uge 21, henvendelse til
formanden.
Har du kvas, grene, træ eller andet brænde til Sct. Hans bålet,
kan det lægges bag vandværket på Dalvej 16, eller kontakt Jørn,
Vinkelvej 28.

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.
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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.
Lone H. Pedersen, Niels Pedersens Vej 3.
Tlf. 22633933.
Jørn Madsen, Vinkelvej 28.
Tlf. 50506577.
Suppleanter:
Martin Ibsen, Danasvej 11. Tlf. 40300468.
Bent Erik Kristensen, Vinkelvej 11. Tlf. 75838794
Revisor: Poul Erik Horsted, Vestbanevej 77. Tlf. 31901904
Revisorsuppleant: Dorthe Svaneby, Vestbanevej 49.
Henvendelser vedr. legepladsen til Karina Andersen.
Medlemskontingentet er 200 kr. pr. år.
Netbank: Kortart 01, konto 12 454 422 (husk at anføre 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.
Vi får mobilepay til brug fra september 2016.
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HUSK Sct. Hans fest
TORSDAG d. 23. juni
på Firmasports baner
Kl. 18.30: børnebål og snobrødsbagning
Kl. 19.15: båltale og midsommersang
- derefter tændes Sct. Hans bålet

