Kære Vridsted og omegn

Så er det tid til endnu et nyhedsbrev fra borgerforeningen. I den udgave vil vi fortælle lidt om
borgermødet den 24. maj, lidt om sammensætningen af borgerforeningen og forsamlingshuset samt
komme med en enkelt dato til kalenderen

Borgermøde:
65 Borgere var mødt op for at give deres mening til kende omkring området og fremtiden for egnen.
Lars Norup fra Viborg Stifts Folkeblad lagde ud med en lille peptalk omkring sammenhold i mindre
samfund og vigtigheden af at give sig til kende i forhold til politikere og andre beslutningstagere.
Ellers styrede han os godt gennem aftenen og hjalp med at finde muligheder og ideer frem fra
salen. Blandt emnerne var kulturelle og sociale arrangementer, deling af informationer, trafikale
forhold, samt fremtiden for forsamlingshuset.
Dette har givet bestyrelsen en retning for vores fremtidige arbejde. Og vi håber i vil kunne se nogle
af resultaterne i den kommende tid

Medlemsfordele:
Som det er nu er borgerforeningens bestyrelse og forsamlingshusets bestyrelse slået sammen. Det
betyder dog ikke at eksempelvis økonomien også er blandet sammen. Medlemmernes kontingent
går til diverse arrangementer der bliver afholdt af borgerforeningen.
Drift af forsamlingshuset foregår via udlejninger og støtte fra kommunen.
Jo flere medlemmer der er i en borgerforening, jo større gennemslagskraft har foreningen ved
kommunen og de fonde hvor der søges støtte.
Husk at alle medlemmer får 10% rabat indgangsprisen for arrangementer der afholdes af
borgerforeningen.
I kan betale kontingentet via Mobilepay 72999, husk at skrive jeres adresse.

Datoer til kalenderen:
Den 12. August vil der igen være fællesspisning i forsamlingshuset. Menuen er Pizza. Her vil være
mulighed for at hilse på venner og bekendte efter en lang sommerferie. Til de større børn vil der
være mulighed for at sige farvel til dem der starter på efterskole eller andre uddannelser væk fra
byen. Den lille sal vil derfor være reserveret til de 15 – 19 årige. Vi arbejder ligeledes på noget for
de øvrige aldersgrupper.

Hjælp til fremtiden:
Bestyrelsen arbejder desuden med følgende ideer til arrangementer og opgaver. Hvis du kunne
tænke dig at støtte op om planlægningen eller det praktiske med gennemførelsen hører vi gerne fra
jer:
-

Fart regulering i byen.
Juleudsmykning, noget der kunne gøre området lidt lysere i den mørke tid.
MPG fest for alle børn.
Flere fællesspisninger, eventuelt med en form for kulturelle indslag.

Vridstedby.dk
Husk at tilføje hjemmesiden som favorit. Der vil blive lagt flere oplysninger på fra alle foreninger i
byen.
I kan også finde referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

På vegne af Vridsted og omegns borgerforening
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