Kalenderen:
3. Juni
11. juni
14. juni
15. juni
17. juni

Tour de pedal - start
Aktivitetshuset generalforsamling
Kærup generalforsamling
JFS generalforsamling
Lokalforeningen generalforsamling

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I håbet om at forsamlingsforbuddet på 10 personer
forhøjes til 30 – 50 personer d. 8. juni, når fase 3
genåbningen træder i kraft, så indkalder foreningerne
til generalforsamling.
Den situation vi alle er i med Covid19, har bevist, at det er det nære og lokale
som vi skal værne om og værdsætte.
Lokalforeningen Janderup vil gerne opfodre til, at man møder op til
generalforsamlingerne.
Forholdsreglerne i relation til Covid19 vil blive overholdt.
Alle foreninger i Janderup gør et
stort arbejde, for at gøre
Janderup til en attraktiv by og
sogn, at bo og være i.
Dette kan du som borger
værdsætte ved at deltage til
generalforsamlingerne
og derved vise din støtte.

Aktivitetshuset
Afholder generalforsamling
torsdag den 11/6-20 kl. 19.00 i Cafeen.
Dagsorden i følge vedtægterne.
Hilsen bestyrelsen

Kærup Beboerforening
Afholder generalforsamling

Søndag d. 14. juni 2020 kl 19.30
i Kærup Beboerhus
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Valg til bestyrelse og suppleant:
På valg er:
Bente Andersen – modtager genvalg
Astrid Ditlevsen – modtager genvalg
Suppleant: Thue Forkrog
Valg til bestyrelsen kræver medlemskab
i Kærup Beboerforening.
6. Valg af revisorer:
Erik Hansen
Jørgen Gammelgård Jensen
7. Eventuelt
Bestyrelsen håber at mange vil møde op og støtte op omkring det frivillige arbejde i
Kærup beboerforening.
Kærup beboerforening er vært med smørrebrød og kaffe til generalforsamlingen

Lokalforeningen Janderup
afholder generalforsamling
onsdag d. 17. juni 2020 kl. 19.00 på Eventyrgården
Dagsorden iflg. vedtægterne
Forslag bedes være bestyrelsen skriftligt i hænde
senest d. 5.6.2020
DAMB, Grandelauget og Lokal Arkivet aflægger årsberetning

Dagsorden til Lokalforeningens generalforsamling:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Formandens beretning til godkendelse
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
Byprojekt ang mejeriet
Vidagerhus´ fremtid
5. Valg af 3 medlemmer til Lokalforeningens bestyrelse.
På valg er: Erna Lønborg,
Mette Lorenzen,
Jonna Bjerrum – modtager ikke genvalg
valg af 2 suppleanter
6. Valg af revisorer
7. Årsberetning fra DAMB
8. Årsberetning fra Grandelauget
9. Årsberetning for Janderup Lokalhistoriske Arkiv
10. Eventuelt

Lokalforeningens bestyrelse håber at der er én eller flere borgere
der brænder for at arbejde for byen og sognet og derved har lyst at
stille op til den ledige plads i bestyrelsen. Vil man høre mere om
bestyrelsesarbejdet er man velkommen til at kontakte Erna Lønborg
tlf 20 25 04 84 / stole.erna@gmail.com eller en af de andre
bestyrelsesmedlemmer
– men husk - ingen bliver tvunget ind i bestyrelsen

GENERALFORSAMLING I
JANDERUP FORENEDE SPORTSKLUBBER
Der afholdes ordinær generalforsamling
i Janderup Forende Sportsklubber
mandag d. 15. juni kl. 19.00
i Aktivitetshusets mødelokale på balkonen.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning ved hovedbestyrelsesformanden.
4. Beretning fra udvalgene ved udvalgsformændene.
5. Regnskabsberetning ved hovedkassereren
6. Indkomne forslag.
7. Valg til forretningsudvalget (jf. § 11 stk. 3)
På valg er:
Marni Jørgensen – modtager ikke genvalg
Søren B. Frederiksen – modtager genvalg
Hovedbestyrelsen indstiller
Stine Jakobsen
Mette B. Lund
8. Valg af revisor, skal være regnskabskyndig.
9. Eventuelt.
Alle er velkomne!

Eventyrgården
afholder generalforsamling
d. 9. september kl 19.00
Dagsorden jf vedtægterne annonceres senere
Hilsen Bestyrelsen

Er du interesseret i borgerinddragelse og nærdemokrati?
Repræsentanter til Udviklingsråd
Varde Kommune har ni udviklingsråd hvor Janderup er repræsenteret i ét af
dem, Varde Opland (URVO)
URVO står får Udviklingsrådet Varde Opland. Sammen med Janderup er Billum,
Alslev, og Mejls – Orten - Tinghøj de byer der udgør Varde opland.
De ni udviklingsråd i Varde Kommune skal samarbejde om udviklingen af endnu
mere attraktive lokalsamfund og dette gøres ved hjælp af vores engagement og
ideer
Udviklingsrådet er høringsberettigede i lokale anliggender og de er også formelt
indblandet i den kommunale planstrategi i Varde Kommune, ligeså deltager
udviklingsrådet i et par møder med byrådet mm
Janderup er repræsenteret med to personer i URVO.
Har vi i Janderup én til to personer som er interesseret i at videre udvikle
lokalområdet og samtidig være Janderups repræsentanter i URVO så hører vi
meget gerne fra jer.
Ønskes der flere oplysninger så kontakt Erna Lønborg 2025 0484 /
stole.erna@gmail.com
Der kan både stilles op som enkelt person med interesse for nærdemokrati eller
som personer fra lokale foreninger. Lokalforeningen Janderup vil støtte op om
de kommende repræsentanter.
Borgerinddragende aktivitet kan få tilskud
Èt af de tiltag Udviklingsrådende har fået igennem er, at
der hvert år bliver uddelt nogle penge til borgerinddragende
aktiviteter. I Janderup får vi tildelt 15.250 kr som kan fordeles på én
eller flere aktiviteter. Har du eller din forening et arrangement som er
borgerinddragende, så kan der søges fra puljen med beskrivelse af arrangement
og aktivitet. Ansøgningsfristen for i år er 1. august 2020 og fremadrettet vil
ansøgningsfristen blive i foråret. Ansøgningen sendes skriftligt til Erna Lønborg /
stole.erna@gmail.com
Lokalforeningen Janderup forbeholder sig retten til at vælge frit blandt de
indkomne forslag
En borgerinddragende aktivitet er noget som vi alle er velkomne til at deltage i
og som vil være til glæde og fornøjelse for rigtig mange. Det kan være alt fra
fællesspisning, til ture og forbedringer / udsmykninger af sognet samt
arrangementer og markedsføring af Janderup.

Hakkeholdet
Der ”hakkes” den 27.05., 24.06. og 29.07
fra kl 10-11.30

_____________________________________________________________________________

Som Covid 19 situationen ser ud i lige nu,
så ser det desværre ikke ud til
at Sankt Hans d. 23. juni på Ladepladsen kan gennemføres.
Følg med på hjemmesiden
www.janderup.dk / facebook og opslag i Dagli Brugsen
______________________________________________________________________________

Tour de pedal Janderup 2020
Vi cykler fra Aktivitets huset kl. 19
Onsdag den 3/6
Mandag den 8/6
Onsdag den 10/6

Mandag den 22/6
Onsdag den 24/6

Mandag den 15/6
Onsdag den 17/6

Mandag den 29/6
Onsdag den 1/7 (afslutning)

______________________________________________________________________________

Varde Å Dag 2020 er aflyst
Vi vender tilbage i 2021
_______________________________________________________________________________________
__

Vil du / din forening have besked - pr mail - om udgivelse / deadline til bladet
så kontakt Ulla Hansen, p.hallum@mail.dk
Formand for Lokalforeningen Janderup,Erna Lønborg tlf. 20 25 04 84 stole.erna@gmail.com – kontaktes, hvis du har spørgsmål eller andet du
ønsker drøftet
Har du lyst at hjælpe en gang imellem så kontakt os endelig - enhver hjælp er
kærkommen
Lokalforeningen Janderup er på
Følg også med på www. Janderup.dk
Sponsoreret af

