Allerede midsommer…
Trædballe Grundejerforening afholdt i februar
Fastelavnsfest for børnene. Der var pænt fremmøde af
børn, der havde gjort meget ud af udklædningen. Se
vores hjemmeside www.traedballe.dk for billeder fra en
festlig eftermiddag.
Vores trailer er blevet repareret og er køreklar til udlån.
Husk at du skal have betalt kontingent for at låne
traileren.
Det nystiftede Vestbyens Lokalråd er nået i mål med en
lokal gruppes ihærdige arbejde gennem længere tid for
at få et grønt område og ikke mindst dele af det gamle
Firmasport på lokale hænder. Det blev markeret torsdag
d. 1. juni, da Vejle Kommune officielt kunne overdrage
et såkaldt ”testområde” ved Firmasport til Vestbyens
Lokalråd og dermed også os her i Trædballe. Det blev
fejret med tale, bål, plantning af de første æbletræer til
en kommende æblelund samt snak og hygge. Følg
Vestbyens Lokalråd på facebook og bliv opdateret.
Har du træ/kvas til Sct. Hans bålet – kontakt Jørn!
Vi er p.t. omkring 70 betalende medlemmer i Trædballe
Grundejerforening. Vi i bestyrelsen takker alle for Jeres
opbakning til vores arbejde i vores lille
grundejerforening og vil gøre vores bedste for at leve op
til Jeres tillid.

Trædballe Grundejerforenings kontingent-år går fra
sommer til sommeren året efter – altså starter den nye
sæson d. 1. juli 2017. Kontingentet koster 200 kr., og
betaler du efter 1. juli 2017, så har du betalt for sæsonen
2017/2018. Betaler du før 1. juli, har du betalt for den
afsluttende sæson 2016/2017. Vi tilbagebetaler ikke
kontingentindbetalinger.
Betaling kan ske på følgende 3 måder:
1: kontant betaling til vores kasserer
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.
Har du gjort hus og have klar til sommeren?
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

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

Bestyrelsen:
Formand: Mette Jensen, Vestbanevej 93
Tlf. 61691194. Mail: traedballe@gmail.com

Trædballe Grundejerforening
Af 1937

Kasserer: Allan Frederiksen, Vestbanevej 73.
Tlf. 75835615.
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. (næste sæson starter 1. juli
2017 og går til 30. juni 2018)
Bankoverførsel: reg.nr. 1551, kontonr. 12 454 422
ELLER benyt vores

MOBILEPAY på 93 86 33 17
(husk at skrive din adresse)

NYHEDSBREV
NR. 2
JUNI 2017
HUSK Sct. Hans fest
FREDAG d. 23. juni
på Firmasports baner
Kl. 18.30: børnebål og snobrødsbagning
Kl. 19.15: vi synger Midsommersangen
- derefter tændes Sct. Hans bålet

