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Generalforsamling i Haastrup SG & IF

KORT NYT
Haastrup Friskole
Den 5. april er der ARBEJDSDAG
i Friskolen. Vi starter klokken
9.00, og fortsætter til vi er
færdige. Der skal arbejdes på
legepladsen, og der skal males.

Haastrup Friskole
Der afholdes
GENARALFORSAMLING i
Friskolen den 8. april kl. 19.00,
bl.a. med opfølgning fra
bymødet.

Haastrup
Folkemindesamling
Der afholdes
GENERALFORSAMLING i
Forsamlingshuset den 22. april
kl. 19.30. Der vises en film ”Min
hemmelige søn”. Den handler
om en kvinde, som i 40’erne
fødte en søn i huset ”Bakke”
Bygaden 52.
FORSAMLINGSHUSET
Husk påskefrokost den 16.
april, tilmelding senest den 10.
april i Forsamlingshuset eller
hos Min Købmand
FRISKOLE OG BØRNEHUS
Der er blevet tilmeldt 2 nye
elever til skolen, og 1 barn til
børnehuset. Velkommen til.

Den 24. februar blev der afholdt generalforsamling i
Haastrup SG & IF. Bestyrelsen har efterfølgende valgt at
konstituere sig på følgende måde: Formand blev Ole
Laulund, kasserer Henrik Kristensen, imens den
resterende del af bestyrelsen udgøres af Helle
Christensen, Michael Krogh og Ole Rasmussen.

Generalforsamling i Foredragsforeningen
Omkring 35 personer var mødt op til generalforsamling i
Foredragsforeningen, hvor der inden mødet var
foredrag om Cuba, fortalt af Birthe og Mogens Juul.
Bestyrelsen har efterfølgende valgt at konstituere sig på
følgende måde: Formand blev Linda Ellegaard, kasserer
Birthe Juul, imens den øvrige bestyrelse udgøres af Willy
P. Sørensen, Knud P. Olsen og Kirsten Johansen.

Generalforsamling Haastrup Forsamlingshus
Foreningen Haastrup Forsamlingshus afholdte ordinær
generalforsamling den 13. februar. Inden mødet blev
der serveret gule ærter for de fremmødte. Da
regnskabet ikke blev godkendt som følge af nogle
uafklarede spørgsmål, blev der i forbindelse med den
planlagte fællesspisning den 20. marts afholdt
ekstraordinær generalforsamling, hvor regnskabet
efterfølgende blev godkendt.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand Henrik Mikkelsen, kasserer Ulla Nielsen, imens
den øvrige bestyrelse udgøres af Carina Rasmussen,
Børge Larsen, Kent Gregersen, og Anstina Krogh.
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