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Haastrup Foredragsforening

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste, den 28. februar
kl. 10.30. ”Sandhed og løgn”.
Gudstjeneste, den 6 marts INGEN.
Jagtforeningen
Lørdag, den 13. feb. var den årlige
oprydningsdag ude på mosen.
Der blev ryddet op og fældet
træer, der blev arbejdet flittigt,
der var dog tid til formiddagskaffe
med hjemmebagt kringle og som
afslutning var der gule ærter.
Ca. 20 personer deltog.
Haastrup Friskole
Jasmin og Sebastiab R. var i
vinterferien i København for at
dyste i ”kreativ skoledag”, man
kunne vinde billetter til Legoland
til klassen. Der skulle først tegnes
og måles inden de gik i gang. De
byggede er stort reklameskilt for
LEGO, og havde en god dag.

Sagt af Berik Knold, klinisk diætist,
ved foredrag i forsamlingshuset:
Har du ikke tid til motion nu,
skal du afsætte tid til sygdom
senere.
(premierminister Edward Stanley 1826-93)

I har sikkert
allerede
lagt mærke
til det?

Den 22.02. besøgte Berit Knold Foredragsforeningen. Det var et
meget godt foredrag. Vi fik en masse viden med os hjem, som blev
serveret for os på en god, informativ, spændende og morsom
måde. Der var rigtig god opbakning fra tilhørerne, og dem var der
knap 40 af. Vi kunne også tage en masse materiale med hjem.

Udviklingsrådet
Som et tillæg, side 3, medsendes Udviklingsrådets dagsorden til
årsmødet onsdag, den 2. marts kl. 19.00 i Haastrup Forsamlingshus.
Der vil blive berettet om Udviklingsrådets planer for Haastrup., så
det vil være en god ide at møde op og selv høre om de nye tiltag.
Der skal bl.a. også stemmes om navn på Centerpladsen.

Haastrup Forsamlingshus
Der blev afholdt generalforsamling fredag den 26. februar i
Forsamlingshuset. Traditionen tro blev den indledt med fællesspisning kl. 18.00. Der var tilmeldt knap 90 personer.
Generalforsamlingen blev indledt kl. 19.00. Kent blev valgt som
ordstyrer. Næste punkt var formandens beretning. Der var blevet
kostet temmelig meget på Forsamlingshuset. Ny bagdør, gulvtæppe, 2 nye varmepumper og tagrender. Reparation af det flade
tag, af kølerum og telefon. Beretningen blev godkendt, og så var det
kassererens tur. Der blev fremvist et meget fornuftigt regnskab.
Den største grund dertil, er helt afgjort, at der er lagt et meget stort
frivilligt arbejde. Regnskabet blev godkendt. Der blev stillet
spørgsmål, om der ikke skulle laves et budget også? Dette blev
afvist, da man jo alligevel skal ændre, hvis der sker uforudsete ting.
Og man mente, at det kun ville være spild af tid.
Så skulle der vælges folk til bestyrelsen. Carina Rasmussen var
udtrådt, Jytte Svenningsen ønskede ikke genvalg (blev dog valgt til
suppleant). Børge Larsen og Ulla Nielsen blev begge genvalgt, og
som ny kom Anstina Krogh, som ellers havde været revisor. Carl
Henrik Mølgaard valgtes i stedet for. Aage Kristensen blev som
”udendørs vicevært”.
Næste punkt var vedtægterne. Søren Hansen, Erik Damgaard og
Morten Lassen har arbejdet med et oplæg til nye vedtægter, da de
gamle ikke var nutidige nok. F.eks. står der, at man ikke må drikke
spiritus i Forsamlingshuset. Dette oplæg er nu givet videre til
bestyrelsen. Der planlægges så en generalforsamling senere på
året, hvor man kan godkende de nye vedtægter.
Så kom der spørgsmål, bl.a.om man ikke kunne reservere lokaler på
nettet, Dette vil man arbejde med.
Så blev der drukket kaffe og spist æblekage.

Bal i Forsamlingshuset
Har I meldt jer til ballet fredag, den 4. marts kl. 19.00? ellers kan du
nå det endnu. Pålægsbord for 275 kr. Bandet Rock Stalkers spiller
op til dans kl., 21.00, men under spisningen spiller en af Rock
Stalkers medlemmer alene. Husk at overskuddet går til Haastrup.
KØB BILLET HOS ”MIN KØBMAND”
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