RAASTED - NYT

KALENDER 2017
Marts

30.

Fællesspisning m. karbonader,
kartofler og grønærter

Juni

8.

Fællesspisning m. stegt flæsk,
kartofler og persillesovs

www.raasted-forsamlingshus.dk

Næste Råsted Nyt vil udkomme i løbet af april 2017
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Råsted Forsamlingshus

Følg os på facebook

FEBRUAR 2017
HUSETS SPONSORER

Hans Køpke A/S

Freddy Kousted
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BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
FÆLLESSPISNING
GENERALFORSAMLING I RÅSTED VANDVÆRK
CYKELSTI
OPRÅB TIL HUNDELUFTERE
• KALENDER

Rabat ved leje af forsamlingshuset, hvis du er medlem
Medlemmer: kr. 1.400,00 - andre: kr. 1.700,00 - ungdom: kr. 2.500,00
Udlejningstelefon: 5186 3770 - ønsker du at være medlem, så kontakt
kasseren på telefon 2778 4614 eller raastedforsamlingshus@gmail.com

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i januar måned
konstituerede den nye bestyrelse sig på følgende måde:

Tilmelding skal ske til Anni Torndahl, tlf. 2966 4722 senest søndag den
26. marts 2017. Betaling kan ske via netbank på reg. 9302
kontonummer2072469049, mobilepay 5186 3770 eller ved indgangen.

Formand:
Carsten Bay, Sognevej 48
Næstformand: Kurt Torndahl, Koldkildevej 8
Sekretær:
Lone Møller Jensen, Folehaven 10
Kasserer:
Lone Møller Jensen, Folehaven 10
Medlem:
Anni Torndahl, Koldkildevej 8
Medlem:
Annitta Brandsborg, Tinghøjvej 11

GENERALFORSAMLING I RÅSTED VANDVÆRK

Suppleanterne er Joan Smedegaard og Per Niebuhr.

Vi har ingen ekstraordinære punkter på dagsordenen, og nuværende
bestyrelsesmedlemmer ønsker genopstilling, så det vil være risikofrit for
jer at møde op.

Udover bestyrelsen
Udlejning:
Simon Hammer, Folehaven 10
En stor tak skal lyde til Bruno Thomsen og Charlotte Kristensen for deres
aktive og fantastiske indsats i bestyrelsesarbejdet gennem årene.
Kunne du være interesseret i at stille op og hjælpe med
bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

FÆLLESSPISNING
Torsdag den 30. marts 2017 kl. 18
er der atter fællesspisning i forsamlingshuset.
Menuen består karbonader, kartofler og grønærter samt citronfromage og
kage.
Vi håber, at se rigtig mange til denne aften, hvor vi spiser dejlig mad og
hygger os med naboer, genboer og andre fra hele byen. God anledning
for nye beboere, at komme til og kende andre i byen.
En uforpligtende aften også for børnefamilierne, til at slippe for
madlavning. Ingen er forpligtet til at blive længere end man har lyst, hvis
børnene skal tidlig i seng.
Prisen er for voksne kr. 70,00, børn kr. 35,00. Der er mulighed for at
købe øl og vand til favorable priser.

Indslag fra Råsted vandværk.
Onsdag den 15. marts kl. 19.30, afholdes den årlige
generalforsamling, hvor vi opfordrer jer til at møde op.

Sidste år mødte kun 2-3 stykker op ud over bestyrelsen. Det kunne være
rart at kunne samle flere interesserede forbrugere i år. Alle kan deltage i
generalforsamlingen, men kun andelshavere har stemmeret og indgå i
bestyrelsen.
Der vil også være et stykke smørrebrød og øl/vand, samt hyggelig
samvær når ”den alvorlige del” er overstået.
Indkaldelsen til generalforsamlingen vil blive udsendt separat.

CYKELSTI
Annette Ross har været i kontakt med Randers kommune som har givet
lovning på ny belægning på cykelstien i løbet af 2017.
Vi ser frem til at prøve den nye belægning.

OPRÅB TIL HUNDELUFTERE
Vi skal på det kraftigste opfordre byens borgere med hund til at samle
deres hunds efterladenskaber op efter de har gået tur.
Det er ikke sjovt for andre at komme forbi efterfølgende.

