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BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
GENERALFORSAMLING I RÅSTED VANDVÆRK
FÆLLESSPISNING
HJÆLP SØGES
JØRGEN SKOUBOE
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 admin@raasted-forsamlingshus.dk

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

faktisk arbejde bag, og det vil vi gerne prøve at gøre til en lokal aktivitet i
vores lille samfund her i Råsted.

Generalforsamlingen forløb som planlagt med god suppe, men der var
desværre ikke stor opbakning. Der blev drøftet nogle gode emner om
fremtiden i Råsted by og forsamlingshus.

Ikke at forstå at vi alle 220 forbrugere skal hjælpe med driften, men bare
møde op til vores årlige møde og måske komme med ideer og input.

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i januar måned
konstituerede den nye bestyrelse sig på følgende måde:
Formand:
Carsten Bay, Sognevej 42
Næstformand: Kurt Torndahl, Koldkildevej 8
Medlem:
Anni Torndahl, Koldkildevej 8
Medlem:
Annitta Brandsborg, Tinghøjvej 11
Medlem:
Elin Wistisen, Tinghøjvej 24a
Bestyrelsen har valgt ekstern hjælp:
Kasserer:
Lone Møller Jensen, Folehaven 10
Udlejning:
Simon Hammer, Folehaven 10
Suppleanterne er Joan Smedegaard og Per Niebuhr.
En stor tak skal lyde til Lone Jensen for hendes 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.

GENERALFORSAMLING I RÅSTED VANDVÆRK
Indlæg fra bestyrelsen i Råsted Vandværk.
Generalforsamling Råsted Vandværk, 15. marts 2018, kl. 19.30. Vi vil
som alle andre år, gerne se et stort fremmøde til vores
generalforsamling.
Det ser desværre ikke ud til, at der er ret mange der har lyst til
indflydelse på vores fælles vandforsyning – som alle andelshavere jo også
er medejere af.
Det er ikke en selvfølge, at der kommer vand ud af hanerne når åbner
man dem, som vi jo ellers har vænnet os til igennem tiden. Der ligger

Vi håber selvfølgelig vi kan blive mindst 20 fremmødte i år og stikke
rekorden fra sidste år 

FÆLLESSPISNING
Torsdag den 8. marts 2018 kl. 18
er der atter fællesspisning i forsamlingshuset.
Menuen består af enebærgryde med kartoffelmos samt lidt sødt til kaffen.
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.
Tilmelding skal ske til Anni Torndahl, tlf. 2966 4722 senest torsdag den
1. marts 2018.

JØRGEN SKOUBOE MØLLER - KENDT FRA ”NAK OG ÆD”
Torsdag den 5. april 2018 kl. 19.00 i Råsted forsamlingshus.
Billetpris 150 kr.
Tilmelding skal ske på e-mail: holgermhansen@privat.dk – indbetaling
skal ske på 9332 3130004678 eller mobilepay 4092 8775.
Arrangør: Lions Club Randers

