
D. 1. november 2017 var der vinsmagning  
og tilhørende tapas i Kærup beboerhus. 
Arrangementet var arrangeret af 
Beboerforeningens bestyrelse og 
 ca 20 personer havde tilmeldt sig til en   
forrygende aften. 

Har du lyst at være medbestemmende til kommende 
arrangementer så stil op til bestyrelsen 
i Kærup beboerforening 
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Ønsker du Nyhedsbrev pr mail ? 
 
Så send en mail til mail@hallumbyg.dk  
med ønske om at modtage nyhedsbrev  
og informationer fra Kærup Beboerforening . 
                  Så er du altid informeret   

 

Kærup Beboerforenings 
bestyrelse 
 
Preben Hallum Hansen - Formand 
Tlf. 75 25 88 00 - 5127 4606 
mail@hallumbyg.dk 
 
Bente Andersen - Næstformand 
Tlf. 23 44 09 58 
B23440958@live.dk 
 
Nelly Nielsen - Udlejning og nøgleudlevering 
Tlf. 24 45 99 85 
nellynielsen10@gmail.com 
 
Gete Klingenberg - Kasserer og sekretær 
Tlf. 75 25 8104 – 29 86 81 04 
getefinn@bbsyd.dk 
 
Birgit Gotthardsen 
Tlf. 23 30 45 04 
birgit.gotthardsen@gmail.com 
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Generalforsamling  
Søndag d. 11. marts 2018 kl 19.00 
 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 
   Nelly Nielsen - modtager ikke genvalg 
   Gete Klingenberg - modtager ikke genvalg 
   Suppleant: Astrid Ditlevsen 
    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 
 

Alle er velkomne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cykelbanerne fra Kærup til Janderup 
forventes indviet d. 5. maj hvor der vil 
være en lille event. 
Nærmere information vil komme på opslag 
i Dagli Brugsen samt på nyhedsmail  
Se også på Janderup.dk under Kærup 
Beboerforening eller følg os på Facebook - 
Kærup Beboerhus 

VIGTIGT 
Medlemskontingent for 2018 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 

 

Hellere i dag end i morgen :) 
 

Arbejdsdag i og ved Kærup 
beboerhus 
Søndag d. 8. april kl 9.30 - ca 14.00 
Der startes med kaffe og rundstykker. 
Beboerforeningen håber at mange vil 
afse lidt tid til at hjælpe ved 
arbejdsdagen - til glæde og gavn for 
rigtig mange. Husk - huset er hele 
Kærups sogns Beboerhus 
 

Årets Kærup Byfest 
afholdes d. 16. juni  
sæt allerede nu X i 
kalenderen 


