Kærup
Beboerforening
Vi har flere hjertestartere i Kærup og Janderup.
Vidste du, at du kan blive hjerteløber og derved
være med til at redde liv. Se mere på:

______________________________________________

Hjertestarter.dk/hjerteloeber.
____________________________________________________

Kærup Beboerforenings bestyrelse
Preben Hallum Hansen - Formand
Tlf. 75 25 88 00 - 5127 4606
mail@hallumbyg.dk
Bente Andersen – Næstformand - udlejning
Tlf. 23 44 09 58
B23440958@live.dk
Birgit Gotthardsen - Sekretær
Tlf. 23 30 45 04
birgit.gotthardsen@gmail.com

… at Kærup Beboerhus er HELE Kærups sogns hus
… at Kærup Beboerforening administrerer
Kærup Beboerhus
…at Kærup Beboerhus drives af frivillige fra
Kærup sogn
… at huset kan lejes af alle
… at der kan dækkes op til ca 75 personer i salen

Astrid Ditlevsen - Kasserer
Tlf 20 21 58 44
astridkontor@gmail.com

… at der arbejdes på at gøre udeområdet
mere børne attraktivt

Daniel Mammen
Tlf. 28 14 11 85
Mammen.dk@hotmail.com

… at der afholdes forskellige hyggelige
arrangementer for Kærup sogns beboere i huset
for at dyrke fællesskabet i Kærup

Tag din nabo under armen

Generalforsamling

og kom til fælles grill

Torsdag d. 10. juni 2021 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:
Birgit Gotthardsen,
Daniel Mammen,
Preben Hallum Hansen – modtager ikke genvalg
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
Og husk – ingen bliver ”tvunget” ind i bestyrelsen.

Alle er velkomne

Torsdag den 17. juni 2021 i Kærup Beboerhus
Grillen er varm fra kl 17.00
Medbring kød til grillen og tilbehør til eget forbrug.
Vi dækker bordet og sælger drikkevarerne,
samt serverer kaffe og kage.

Tilmelding senest d 15.6.2021 til
Birgit – 23304504
eller Daniel 28141185
(har man lyst at bage kage til arrangementet så sig det ved tilmeldingen

Støt lokalt!
Medlemskontingent for 2021
i Kærup Beboerforeningen gældende for hele
husstanden er på 250,- kr.
Indbetales på kt nr 5998 - 5000047
Husk navn og adresse eller på Mobilepay
til 41359 - Kærup Beboerforening
Kontingentet er blandt andet afgørende for at vi kan
afholde arrangementer som fællesspisning,
fastelavnsfest og juletræsfest for børn og voksne
hvor alle er velkomne.

)

