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FællesNyt er et orienteringsbrev fra Fælles Ejes bestyrelse til Fælles Ejes medlemmer.
Redaktion: Morten Lind, sekretær.

GENERALFORSAMLING
             2008

BØRNETUR
Affaldscontainerne i H/F Fælles 
Eje åbnes & tømmes som de ple-
jer.

Tirsdag og fredag bliver de tømt 
af HCS, og det plejer at være ved 
halv seks-tiden om morgenen, så 
vær opmærksom på den store, 
røde lastbil, der kører imod ens-
retningen på Nordbakken.

FODBOLDFEST

Børneturen er allerede plan-
lagt.

Den fi nder sted 09.07.2008, 
så denne dag skal I alle reser-
vere.

Som sædvanlig er det forløbig 
en hemmelighed, hvorhen i 
verden, vi skal, men traditio-
nen tro bliver det garanteret 
smadder sjovt.

Så husk at sætte dagen af til en 
festlig oplevelse for og med 
ungerne, og de voksne plejer 
nu også at have det temmeligt 
sjovt.

Hvem husker ikke, da bus-
chaufføren ikke kunne starte 
bussen - tsk...;-)

Generalforsamlingen i 
H/F Fælles Eje løber af 
stablen 27.04.2008, kl.: 
10:00 i forsamlingshuset.

H/F Fælles Eje skal have 
ny bestyrelse, ny daglig 
ledelse, og den ”gamle” 
bestyrelse vil gerne på 
denne plads takke alle 
medlemmer for den tillid, 
I har vist os i den tid, det 
har været os, der sad ”ved 
roret”.

Nye, friske kræfter må til 
engang imellem, og den 
afgående bestyrelse by-
der de nye velkommen og 
vil prøve at gøre overdra-
gelsen og introduktionen 
så nem og smertefri som 
muligt.

Mød op - stil op - styrk 
demokratiet - & gør en 
aktiv forskel.

H/F Fælles Eje ønsker alle medlemmer velkommen til endnu en 
dejlig sæson i det åndehul, vi alle elsker.

AFFALD

Tak til alle for den forgangne sæson og velkommen til den nye sæson.

Fodboldfesten er én af de årligt tilbagevendende begivenheder, og 
i år er vel året, hvor H/F Fælles Eje henter alle pokalerne hjem, 
ikke sandt? Det håber vi alle, i hvert fald - ”Go for it, guys”!


