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Haastrup Udviklingsråd

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste den 12. april INGEN.

Jeg skal konfirmeres:
Haastrup Kirke den 19.04.15
kl. 10.00
Peter Hedemann
Haastrup Bjergvej 36

Haastrup Folkemindesamling
Husk generalforsamling den 21.
april kl. 19.30. Der vises dias fra
skolen i tiden 1957-60. På valg er
Karen Marie Nørbjerg, Ernst
Pedersen og Solveig Hansen og
suppleant Johannes Pedersen.
Udviklings Haastrup
Jeg er i gang med at læse en bog:
20 fortællinger i ord og billeder:
”Stemmer fra Skamstrup”
Den kunne være skrevet om
Haastrup. Så har jeg en bestilling
på biblioteket, som jeg også
glæder mig til at læse.
Kaare Dybvad: ”Udkantsmyten”.
Hvem ved, måske kan vi lære
noget.
Haastrup Friskole
Skolen har ansat deres nye
skoleleder, som hedder Henrik
Ørtved. Den 25. april er der
arbejdsdag fra kl. 10.00-15.00.
Der skal ryddes op og males.
Haastrup Forsamlingshus
Der var 60 pers. til fællesspisning
den 1. april...
Der er intet man bliver mere
pessimist af – end at sidde og ha
glemt – hvad man er trist af.
(Piet Hein)

Alle foreninger er indbudt til et orienterende møde om året 2014 af
udviklingsrådet den 14. april kl 19.00 i Aktivitetskælderen.
Dagsorden: 1. Økonomi - 2. Centerplads - Aktivitetskælderen EDB – Hjertestarter – Kikkerten /Dronningeudsigten – Haastrup
Info/Udkigsposten 3. Besøg af Lokalsamfunds- og Planudvalget
20.01. 4. Dialogmøde m/LP-udvalget 2.02. 5. Forslag/lokalplan v.
kirken/etablering af fortove og attraktive byggegrunde 6.
Markedsføring af det Sydfynske maritime bakkeland v/Fyns Land.
7. Dato for stormøde samt dagsorden 8. Talsmænd? 9. Eventuelt.

Hjertestarter i Haastrup
Den 1. april var der ordinær generalforsamling i den nye forening.
Der er søgt om 2 hjertestartere hos Tryg Fonden, den ene skal
placeres ved Forsamlingshuset, den anden ved Børnehuset.
Formand blev Niels Peter Ellegaard, Jan Thygesen valgtes for to år
som kasserer, Kent Gregersen for et år som kampagneleder, og som
suppleant valgtes Knud Sørensen. Revisor blev Marlene Clausen og
Ulla Nielsen revisorsuppleant..
Der er udgifter i forbindelse med hjertestarteren, såsom eftersyn,
hvis en starter har været i brug, skal der bl.a. nye elektroder til, og
da apparatet hænger i et opvarmet skab, bruges el, og der skal også
oprettes en forsikring.
Der er 12.000 kr. i Foreningen. Et medlemskab skal koste 100 kr. for
en husstand. Hvis man er aktiv, er prisen 35 kr. Som aktiv forstås, at
man har deltaget i et kursus, og står til rådighed for tlf. 112.
Pengene kan indbetales til:
Netbank: Reg. Nr. 2680, kontonr. 0719-359-434
Betal m. SWIPP til 21 34 71 28 overfør til 2680-0719-359-434
Husk at angive adresse og evt. navn.
Der kan også betales til kampagneleder Kent Gregersen.

Egnsmøde
Der var møde i Horne med deltagere fra Horne, V. Aaby, Korinth,
Svanninge og Haastrup. Der skal udarbejdes et budget til at lave en
folder og evt. film om vores områder. Faaborg-Midtfyn Kommunes
landdistrikspulje er på 264.000 kr. ”. De støtter projekter, der er
med til at sikre sammenhæng mellem spændende og attraktive byog lokalsamfund”. Lokal Aktions Gruppen (LAG) støtter udvikling i
landområderne. Der søges bl.a. disse steder, samtidig satser vi på
sponsorer.

Haastrup Børnehus
Nancy Bech er blevet ansat i Børnehuset fra den 1.maj, hun kommer
fra Korinth og er 57 år. Nancy har mange års ledelseserfaring, hun
glæder sig til samarbejdet med personale, forældre og lokalsamfund
Mail fra Marion: ”Haastrup Børnehus synes, det er dejligt at

byens børn og unge bruger legepladsen efter lukketid, men vi
er MEGET kede af at finde cigaretskod og alkohol i vores
halmskur  I er velkomne, men pas på vores ting og ryd op”.

www.haastrup-by.dk
 indhold til næste udgave af UDKIGSPOSTEN kan sendes i en e-mail til halsmose9@gmail.com 

