Kalenderen:
5. Marts.
Generalforsamling i Lokalforeningen Janderup
24. Marts
Gymnastikopvisning
14. April
Loppemarked

GENERALFORSAMLING
i Lokalforeningen Janderup.
tirsdag d. 5. marts 2019 kl 19.00 på Eventyrgården
Dagsorden iflg. vedtægterne
Forslag bedes være bestyrelsen skriftligt i hænde
senest d. 20.02.2019
DAMB, Grandelauget og Lokal Arkivet aflægger årsberetning
Kom og hør hvad der sker i dit lokalsamfund
og støt op om det arbejde bestyrelsen laver ved at vise din interesse.
Der er ingen, der mod sin vilje, bliver pålagt bestyrelsesarbejde – så kom glad…
Dagsorden til Lokalforeningens generalforsamling:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Formandens beretning til godkendelse
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af 4 medlemmer til Lokalforeningens bestyrelse. På valg er:
Anne Sofie Iversen,
Søren Kølbæk,
Ulla Hansen,
Lars Tobiasen - 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

Indlæg:

Dagli`Brugsen Janderup
Henover de seneste år har Janderup kæmpet for bevarelse af skolen og
børnehaven, nye forpagtere er kommet til byen og skaber liv i Eventyrgården –
og nu er vi en lille gruppe Janderup-borgere, som finder tiden inde til at minde
folk om at støtte vores lokale brugs, idet:
• Janderup har en velfungerende og flotrenoveret, nutidig brugs
• Brugsen støtter med sponsorgaver til diverse lokale arrangementer
• Priserne igennem den senere tid er justeret, så de er mere
konkurrencedygtige, og med COOP-appen er der altid gode tilbud at hente
Vi har alle handlefrihed og med dette indlæg ønsker vi blot at øge jeres
bevidsthed om, hvor I vælger at lægge hovedparten af dagligvarehandlen. Og
hvilke konsekvenser, det kan have, hvis Janderup på lang sigt ikke kan tilbyde
lokalbefolkningen en dagligvarebutik: Prøv bare at overveje hvor meget dit hus
vil falde i værdi…..? Folk ønsker at bo tæt på indkøbsmuligheder. ..
Heldigvis er Janderup en yderst aktiv by, med foreninger, skole, børnehave,
tankstation, bager, Aktivitetshus og ikke mindst Brugsen, og det skal den blive
ved med at være😊 Så kære Janderup Sogn – vi har valgt at lægge hovedparten
af vores dagligvarer handel i Brugsen, fordi vi VIL det lokale, og fordi vi ikke
har råd til andet …. Vi håber, at du vil gøre det samme…
Har du selv tanker om, hvad der kunne gøre Dagli´Brugsen mere attraktiv for dig
at handle i, så ret henvendelse til bestyrelsen, som vil behandle alle forslag der
kommer.

På vegne af en lille gruppe
engagerede Janderup-borgere
😊
Malene Thomsen

D. 14. april 2019 fra kl 10 – 14 holder
Skolens Støtteforening Loppemarked
på Janderup Skole.
Hvis du har nogle ”lopper” du gerne vil af
med kan de afleveres på skolen
onsdag i uge 8 mellem kl 16-17,
eller ring til Sanne på 20 64 07 17.
Mvh. Janderup Skoles Støtteforening.
___________________________________________________________________________

Søndag d. 24 marts 2019 kl.10.00
er der gymnastikopvisning
i Aktivitetshuset Janderup
Kom og se hvad de forskellige hold har lavet i
vinterens løb. Gæstehold er et DGI-hold som hedder
minijunior. Det andet gæstehold er Ribe ungdomsmix.
.

Gymnastikudvalget Janderup

___________________________________________________________________________

Hakkeholdet i Janderup
Hakkeholdet fortsætter gerne i 2019,
hvis der kommer nogen "hjælpere".
Vi vil meget gerne invitere alle, der
har tid og lyst, til at møde op.
Man forpligter sig ikke til at kunne
komme hver gang.
Vi hygger os sammen om det i et par
timer.
Annonceres på Facebook og med
opslag i Brugsen.
Evt. spørgsmål: Jonna Bjerrum
tlf. 21 63 11 59 eller på Facebook

Billum / Janderup Pensionist forening afholder flg. arrangementer:
28. februar kl 14.00 Foredrag med Niels Ole Frederiksen
14. marts kl 14.00 De glade spillemænd
21. marts kl 14.00 Generalforsamling
Kaffe og underholdning 50 kr. – ikke medlemmer 75 kr.
Kontakt formand Asta Haahr Hansen, tlf 75 25 86 95 eller mail til:
astahaahr@mail.dk for yderligere information

Foråret er generalforsamlingernes tid.
Lokalforeningen Janderup vil gerne opfodre til, at man møder op til
generalforsamlingerne der kommer. 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.
”Frygten” for at deltage i generalforsamlinger ligger tit i, at man er bange for, at
blive valgt ind i bestyrelsen. Denne frygt er ubegrundet, da ingen bestyrelser
ønsker medlemmer, som ikke har
lyst og interesse i, at yde en frivillig
indsats i en forening. Så der er ingen
grund til ikke at komme og høre
foreningernes årsberetning og hvad
fremtidsplaner de evt. måtte have.
Bestyrelserne vil dermed få et energi
boost som vil gøre arbejdsglæden
større, når man ved, at det er til
glæde og interesse for mange.
______________________________________________________________________________

Har du indlæg til bladet kan du kontakte:
Ulla Hansen tlf. 2230 4035 / mail@hallumbyg.dk
Deadline til næste blad er d. 1. april med udgivelse af bladet i uge 15/16
Andet til Lokalforeningen Janderup, så kontakt:
Formand Erna Lønborg tlf. 2025 0484 / stole.erna@gmail.com
Har du lyst at hjælpe engang imellem så kontakt os endelig - enhver hjælp er kærkommen
Lokalforeningen Janderup er på
Følg også med på www. Janderup.dk

Sponsoreret af

