Mesinge Lokalråd inviterer…..
…til FÆLLESSPISNING og generalforsamling
tirsdag den 22. januar 2019 kl. 18.00 (19.15)

Januar 2019

Mesinge Lokalråd

Mesinge Lokalråd inviterer til en hyggelig aften i godt selskab med familie, venner og naboer forud for den årlige generalforsamling tirsdag den 22. januar 2019 kl. 18.00. Pris for voksne medlemmer 90 kr. og skolesøgende børn betaler 40 kr. Ikke
skolesøgende børn deltager gratis. Hvis man IKKE er medlem af Mesinge Lokalråd betaler man en 10’er ekstra pr. person –
voksen som barn.
Næste fællesspisning er endnu ikke fastsat.
Se Hindsholm-Magasinet nr. 1/2019 (udkommer 1/3).

Tilmelding (tlf. eller SMS) senest fredag den 18/1 til
Karsten K. Hansen
tlf. 30 33 67 22

Poul Kjellberg
tlf. 30 13 20 56

Inge Kuhlmann
tlf. 28 73 18 89

Tina Hansen
tlf. 28 14 19 10

Søren Nielsen
tlf. 20 46 08 75

Pia Kolle
tlf. 22 76 10 99

Lene Gommesen
tlf. 27 29 00 77

Steen Hjorth
tlf. 21 43 07 26

Carsten Petersen
tlf. 30 35 96 53

OBS HUSK VENLIGST AT OPLYSE ANTAL VOKSNE/BØRN
(SKOLESØGENDE ELLER IKKE-SKOLESØGENDE). TAK.

Indkaldelse til generalforsamling.
Mesinge Lokalråd indkalder til den årlige generalforsamling
tirsdag den 22. januar kl. 19.15 i Mesinge Forsamlingshus.
Dagsorden iflg. vedtægterne, som kan findes på www.mesinge.dk.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
formanden (Steen Hjorth, Midskovvej 260, 5370 Mesinge – eller
mail hjorthsteen@gmail.com) i hænde senest 14. januar.
Mød op og hør, hvad der sker og skal ske – og giv DIN mening til kende.
Alle er velkomne
Med venlig hilsen
bestyrelsen

Medlemskab 2019
Så er det tiden at forny dit medlemskab af Mesinge Lokalråd (og gerne så hurtigt som muligt!!!!)
Benyt det omdelte girokort, – eller indbetal via netbank (konto 6864 0001026684). Husk at oplyse dit navn og adresse, hvis du
indbetaler via Netbank.
Medlemskontingent for 2019 (100 kr. pr. husstand) eller 75 kr. (enkeltmedlemmer)
HVIS DU IKKE ALLEREDE ER MEDLEM AF MESINGE LOKALRÅD, vil vi opfordre dig til at melde dig ind i foreningen og hermed
vise, at du bakker op om det lokale fællesskab. Jo flere, der bakker op bag foreningens initiativer, des kraftigere er den
stemme, hvormed vi kan repræsentere området og tage initiativer, som kan fremme fællesskabet og skabe udvikling i og
omkring Mesinge. Lokalrådet har bl.a. ophængt flere hjertestartere i området, anlagt skaterbane i Mesinge, bidrager til at
udføre kommunens landsbypolitik, samarbejder med de øvrige lokalråd/beboerforeninger på Holmen, TV-aftale med NEF…..
Se mere om Mesinge Lokalråd og vores aktiviteter på www.mesinge.dk/Lokalrådet

