Så er det allerede midsommer…
Trædballe Grundejerforening afholdt i februar
Fastelavnsfest for børnene. Der var fint fremmøde af
børn, og mange havde gjort meget ud af udklædningen.
Ved samme lejlighed blev den nye babygynge hængt op
forhåbentlig til glæde for alle små størrelser i de
kommende sæsoner.
Himmelpind blev tidligere i foråret genindviet med ny
sten og både lokalt og nationalt politikerbesøg ved et
flot besøgt arrangement. Vi følger op til efteråret med et
arrangement med besøg på mountainbikebanen på
Himmelpind – mere herom i næste nyhedsbrev efter
sommerferien.
Vi er p.t. omkring 50 betalende medlemmer i Trædballe
Grundejerforening. Vi i bestyrelsen takker alle for
opbakning til vores arbejde i vores grundejerforening.
Men vi vil rigtig gerne være flere!
Trædballe Grundejerforenings kontingent-år går fra
sommer til sommeren året efter. Dvs. i år starter den
nye sæson d. 1. juli 2018. Kontingentet koster kun kr.
200. Betaler du før 1. juli, har du betalt for den
afsluttende sæson 2017/2018. Betaler du efter 1. juli
2018, så har du betalt for kommende sæson 2018/2019.
Grundejerforeningen tilbagebetaler ikke
kontingentindbetalinger.

Betaling kan ske på følgende 3 måder:
1: kontant betaling til kasserer Dorthe Svaneby
2: netbank: reg.nr. 1551 og kontonr. 12454422,
3: MOBILEPAY på 20185 - husk at skrive din adresse
Vi har brug for dig!
Støt op om Trædballe Grundejerforening.

For måske første gang i mands minde kan vi fejre
midsommer, hvor der rent faktisk har været sommer
før Sct. Hans! Vi glæder os og håber trods alt på lidt
regnvejr inden da – ellers må vi ikke tænde bålet.

Har du træ/brænde/kvas til
Sct. Hans bålet
så læg det gerne bag klubhuset på Firmasport
– eller kontakt Jørn!
Trædballe Grundejerforening er til Sct. Hans som altid
vært ved snobrød, pølser og brød, mens øl, vand og
sodavand kan købes.

Vi vil 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
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NYHEDSBREV
NR. 2
JUNI 2018
HUSK Sct. Hans fest
LØRDAG d. 23. juni
ved det gamle Firmasport
Kl. 18.30: børnebål og snobrødsbagning
Kl. 19.15: båltale ved byrådsmedlem
Allan Pedersen
- derefter tændes Sct. Hans bålet

