Nyhedsbrev marts 2009
Festudvalget: Deltagerne i udvalget er Bent i nr 64, Lene i nr 42 og Fjola i nr 46.
Udvalget foreslår, at Børne/legedag slåes sammen med Sommerfest til afvikling lørdag 13.06.09 eller
22.08.09 eller 29.08.09.
Der ansøges om 5.000kr. til dækning af diverse udgifter som leje af telt, præmier, sodavand/øl/vand,
kage m.v.
Spisningen ved sommerfesten bliver, at hver tilmeldte husstand medtager en madkurv til husstandens
deltagere, som stilles på et ”tag selv bord”, således der er mulighed for at vælge blandt ”utallige”
forskellige ”kulinariteter”.
Øl/vand/vin kan medtages, men også købes til rimelige priser.
Du er MEGET velkommen til at foreslå aktiviteter til dagen. Send en mail via hjemmesiden.
Datoer og aktiviteter tages op på generalforsamlingen under eventuelt.
Har du et stort telt stående i skuret?
Generalforsamling: 26. marts kl 19.00 i Beboerhuset. Tilmelding ikke nødvendig, men af hensyn til
bestilling af smørrebrød, ville tilkendegivelse blive værdsat.
Som noget nyt, vil vi starte generalforsamlingen med et mini-foredrag fra skovfoged Lene Lie, som vil
berette om ”De grønne områders vedligeholdelse i vort nærområde”.
Herefter går vi til fadene med smørrebrød.
Efter lidt god mad, vil vi starte på den ordinære generalforsamling, som byder på et par korte
beretninger og valg. Vil du være medlem af / suppleant til bestyrelsen???
Vi håber på stort fremmøde og en hyggelig aften.
Legeplads vedligehold: Vedligeholdelses blanketten skal fremover være kasseren i hænde senest
1/12. Ellers vil pengene IKKE blive udbetalt. Blanketten kan som altid findes på hjemmesiden. Her kan
man også se hvilke stikveje, der har fået udbetalt penge.
Affald: Har du for meget affald til, at det kan være i din beholder? Så kan du lægge det i en eller flere
sorte plastsække, binde en knude på sækkene og forsyne hver sæk med et sækkemærke. Så tager
skraldemanden sækkene med. Sækkemærkerne kan købes via 87441144 eller på Borgerservice og
koster 16 kr.
Nye beboere: Vi har fået nye beboere i Rønnehaven – velkommen til Jer -.
Af hensyn til opkrævning af kontingent, bedes man rette henvendelse til kasseren.
Nyhedsbrevet: Har du idéer eller andet nyttigt, som ville have almen interesse, er du velkommen til
at sende en mail, eller aflevere i postkassen i nr 62.
Vil du modtage dette nyhedsbrev på email, så skriv til: michael@rask-ks.dk

Kontakt os via hjemmesiden – www.ronnehaven.dk

