Bestyrelsesmedlemmer
Formand:
E-mail

Svend Aage Andersen
Tlf. 20845611
hanne.andersen-hanne@jubii.dk

Næstformand: Hans Kristensen
Tlf. 29871963
E- mail
tinaoghans@kristensen.mail.dk
Kasserer:
E-mail

Allan Nygaard Nielsen Tlf. 20 99 20 84
nygaardnielsen@hotmail.dk

Sekretær
E- mail

Conny Bundesen
Tlf. 61995028
mmmch@mail.tele.dk

2017 - 2018
Års kontingent

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Karl Viggo Gregersen Tlf. 20542836

Flag ansv:

Bodil Nielsen

Tlf. 75335441

Frank Nielsen

Tlf. 30 66 03 40

Suppleanter:
1.
2.

Suppleant: Henning Ebbesen
Suppleant: Inger Jensen

Prisen er 100 kr. pr. år, som betales senest den 15. oktober.
Der kan indbetales i Pedersmindecenteret Hejnsvig den 27. september eller den 11. oktober fra kl. 14.30 til kl. 16.30 da vil bestyrelsen være tilstede, eller på konto 6233 0000054771
Husk at angive din adresse så vi ved hvem der har indbetalt.
Eller ring til en i bestyrelsen, så kommer vi gerne og besøger dig/
jer.
På forhånd tak
Bestyrelsen

Frivillige hjælpere
Vi kunne godt bruge flere frivillige hjælpere, f.eks. til opsætning
af telt, ophængning af julebelysning, Sankt Hans eller lignende.
Hvis du vil give en hånd med, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne (du finder listen her i folderen).

Hejs flaget på følgende dage:
Konfirmation - juleoptog
Det ser både festligt og højtideligt ud, og vi håber at alle vil tage
opfordringen op.

Juleoptog
Er den 1. søndag i advent kl. 12.30 med optog som starter ved Hejnsvig Auto med Skjern Garden i spidsen derefter julehygge med tombola og boder i
Hejnsvig hallen fra kl. 13.00 til kl. 16.00
Opstilling af boder af lokale er gratis.
Tilmelding kan ske til Bodil TLF. 29429324 eller Svend TLF. 20845611
Se yderligere på Hejnsvig Bynet.
Entre gratis.
Bankospil kl. 19.00 i Hejnsvig forsamlingshus.

Sankt Hans

Hejnsvig Borgerforening fik i foråret 2017 tilbudt at købe garage
anlægget på Vinkelvej 9 for 100.000 kr. Det valgte vi i bestyrelsen at gøre. Nu har vi en sted hvor vi kan have alle vores ting og
sager. Der er flere ting der skal repareres, men det finder vi nok
ud af. Vi har lige fået foræret ca. 80 m2 fliser, og er der flere der
vil forære noget til huset så sig til.

Faste-

lavn

Information
Hejnsvig Borgerforening har i den forløbende år købt en
garage på Vinkelvej 9 for kr. 100.000. Den er vi ved at
sætte i stand nu, så vi kan få alle vores ting samlet en
sted. Vi har også i år lavet 4 bagagerumsmarked på den
gamle cafeteria grund på Billundvej. Det har været så
godt at vi agter at fortsætte med det næste år. I 2018 har
Hejnsvig Borgerforening 100 års jubilæum, så der skal
ske et eller andet. Er der nogen der har gode ideer dertil,
så kontakt bestyrelsen. For at bevarer Hejnsvig Borgerforening bør i møde op til vores generalforsamling i
marts måned 2018. Vi er tre der er i bestyrelsen der nok
burde være i en anden bestyrelse på grund af alder.
På bestyrelsens vegne
Svend Aage Andersen

Snerydning
Vi håber alle fortsat vil være med i snerydningsordningen.

Prisen for snerydning er 350,00 kr. kun for medlemmer af
Hejnsvig Borgerforening
Der indbetales senest 15.oktober Såfremt du tilmelder dig senere skal du
betale 100,00 kr. mere.

Tilmelding til snerydning skal ske ved at indbetale beløbet i
Sparekasse Kronjylland
Reg. nr. 6233 konto 0750165680 eller der kan indbetales i Pedersmin-

decenteret Hejnsvig den 27. september eller den 11. oktober fra
kl. 14.30 til kl. 16.30 da vil bestyrelsen være tilstede.
Der vil være kaffe på kanden.
Husk at angive din adresse så vi ved hvem der har indbetalt.
Ved øvrige spørgsmål angående betaling henvendes der til:
Allan N. Nielsen på tlf. 20 99 20 84
mail: nygaardnielsen@hotmail.dk

OBS! Der kommer ikke yderligere opkrævning ud.
HUSK AT FJERNE BLOMSTER/ KRUKKER MV.
SÅ SNERYDDERNE KAN KOMME TIL MED MASKINERNE

Angående henvendelse af snerydning
hvis der mangler rydning. Bedes man kontakte
Bent Jensen tlf. 30 30 19 02
Svend Andersen tlf. 20 84 56 11
Karl Viggo Gregersen tlf. 20542836

