Nyhedsbrev april 2016
Aktiviteter og arrangementer mv. siden sidst:
- Bestyrelsen består i år af følgende medlemmer og har konstitueret sig således: Pernille Wejrup, Ole Lauridsen,
Kirsten Møller, Berit Wejrup, Ditte Skovby (formand), Laila Dyrholm (kasserer) og Lisbeth Christensen (sekretær).
- Ved avisindsamlingen den 27. februar 2016 blev indsamlet 5.080 kg. pap og 6.020 kg. papir. Vi siger mange tak til
alle, der gav en hånd med ved indsamlingen. Også tak til jer, som stillede pap og papir ud til os.

Kommende aktiviteter/arrangementer/opgaver:
- Vi håber på stor opbakning til næste avisindsamling lørdag den 21. maj 2016. Husk at stille ud til os.
- Salg af rullende reklame - vi sælger nu reklamepladser på den blå bus:
Vi har tre pladser til salg. Salget sker ved auktion, hvor interesserede opfordres
til at afgive bud.
Hver reklameplads måler 30 x 142 cm og er placeret på siderne på bussen, over
vinduerne. Reklamen skal holdes i en grå farve. Reklamepladsen købes for en 2årig periode. Såfremt Støtteforeningen – meget mod forventning – nedlægges
før periodens udløb, vil allerede indbetalte beløb ikke blive tilbagebetalt. Køber
står selv for udformning, tryk, påsætning samt aftagning af reklamen og afholder selv udgifterne hertil. Hvis den blå
bus udskiftes i perioden, afholder køber udgifterne til påsætning på den nye bus. Inden påsætning skal reklamens
udformning godkendes af Støtteforeningens bestyrelse.
Bud skal være modtaget senest den 16. maj 2016 kl. 12.00 og kan alene afgives skriftlig (gerne pr. mail) til formand
Ditte Skovby ( ditteskovby@mail.dk).
Krav til budafgivning:
Mindste bud er 10.000 kr. + moms. Afgivelse af bud er bindende. Buddet skal angive et beløb + moms. Samme
virksomhed kan afgive bud på en af de tre pladser.
Hammerslag og forbehold:
Hammerslag gives til de tre højeste bud. Ved flere bud på samme beløb foretages lodtrækning. Støtteforeningen
forbeholder sig retten til at forkaste alle bud.
Find os på www.stauning-dejbjerg.dk og Følg os på www.facebook.com/støtteforeningen

Med venlig hilsen Ditte Skovby, formand

