Bestyrelsen består af:
Formand
Næstformand
Kasser
Sekretær
Medlem
Medlem

Keld B. R. Nielsen
Jørgen Mikkelsen
Allan Jessen
Christian U. Jakobsen
Søren Pedersen
Preben Mogensen

25 11 07 29
28 10 03 14
25 32 48 81
22 14 28 68
22 55 49 71
29 80 36 26

Lån af lokaler i Hærvejscentret - kontakt Keld B.R.Nielsen. Træffes bedst
efter kl. 18.
BEMÆRK
Hold dig opdateret på vores hjemmeside.
www.kbuf.dk
kollemortenbuf@gmail.com
Vi har også en gruppe på Facebook
(Søg på ”Kollemorten Borger- og ungdomsforening”)

Medlemskontingent for 2016
Pr. husstand: 100 kr.
Enlige:

50 kr.

Kontingent kan betales på konto: reg.nr.7140 kontonr. 0000153160
Husk at skrive navn (e) og adresse, så vi kan se hvem pengene er fra.
I den kommende tid vil vi komme rundt i byen og stemme dørklokker for at
give mulighed for at betale kontingent direkte til os. Vi tager også gerne en
snak om foreningens arbejde.

Program for

Kollemorten
Borger- og
Ungdomsforening
2016

Fastelavnsfest:
7. februar kl. 14 i Vonge-Kollemorten Hallen
En hyggelig eftermiddag, hvor de to byers udklædte børn skal slå katten af
tønden. Der er præmier til de bedste og sjoveste udklædninger foruden
kattedronning og kattekonge. Der vil blive serveret fastelavnsboller og
kaffe/the og sodavand. Dette arrangement er i samarbejde med Vonge &
Omegns Borgerforening.

Mød din bestyrelse:
7. maj kl. 10-13. ved Let Køb i Kollemorten
Kom hen til Let Køb og få sat ansigt på bestyrelsen i Kollemorten Borgerog Ungdomsforening. Vi tager glædeligt imod ris/ros og gode ideer.
Bestyrelsen byder på en pølse samt en øl/vand. Der vil også være mulighed
for at betale kontingent den dag.

Sankt Hans aften:
23. juni i Kollemortenhus og på sportspladsen
En aften med fællesspisning og båltale. Tag din egen mad med til grillen,
eller køb vores menu. Der vil også være mulighed for at købe drikkevarer.
Bålet tændes kl. 20.00 på sportspladsen.

Sommerfest:
uge 30
Sommerfest i hele byen. I år er der 40 års jubilæum for sommerfesten, så
kom og vær med til at fejre denne uge.

Ølsmagning
September kl. 19, caféen i Hærvejscentret
Arrangementets indhold er endnu ikke fastlagt. Nærmere information
følger på foreningens hjemmeside og ved opslag hos købmanden.

Generalforsamling
2.november kl.19, caféen i Hærvejscentret
Kom og hør, hvordan det er gået med foreningens arbejde gennem året. Har
du selv lyst til at engagere dig i dit lokalområde, så kom og giv din stemme
til kende, og stil gerne op til valg. Vi kan altid bruge såvel nye som gamle
kræfter i foreningen. På generalforsamlingen fremlægges også foreningens
regnskab samt sommerfestens regnskab.
Der vil traditionen tro før generalforsamlingen være fællesspisning kl.18.

Juletræsfest:
27. november kl. 14 i Vonge-Kollemorten Hallen
Julearrangement med juleteateret ”hvem har stjålet nissekraften?”,
efterfulgt af dans om juletræet, godteposer, gløg og æbleskiver. Dette
arrangement er i samarbejde med Vonge & Omegns Borgerforening.

