
 
 

Nyhedsbrev februar 2016 

 
Aktiviteter og arrangementer mv. siden sidst:   

 

- Ca. 150 deltog i bankospillet den 29. januar 2016, hvor der igen i år var overvældende mange fine 

sponsorpræmier. Mange gik hjem med hænderne fulde, og overskuddet til Støtteforeningen blev på godt 

10.700 kr. Vi siger tusind tak til sponsorerne og til de, som bagte kager til kaffebordet.  

 

- Fremmødet var desværre knap så stort til generalforsamlingen den 8. februar 2016. Faktisk mødte der ikke 

nogen !!!. Det er for dårligt . Vi opfordrer medlemmerne til på alle måder fremover at bakke bedre op om 

foreningen.  

 

- Nogle bakkede op, da der skulle deles telefonbøger ud i Stauning og Dejbjerg . Det gav ca. 3.000 kr. til 

foreningens kasse. Tusind tak til jer, der lavede noget benarbejde.  

 

Kommende aktiviteter/arrangementer/opgaver:  

 

- Vi håber på stor opbakning til næste avisindsamling lørdag den 27. februar 2016. Husk at stille papir og pap 

ud til os. Det er guld værd. Vi mangler folk, der vil hjælpe på dagen. Så meld dig og hav god samvittighed. 

SMS eller ring til Ole Lauridsen på 5168 4951.  

 

- Det er tid til at forny medlemskabet af foreningen, som helst skal vokse sig endnu større i år. 

 

Kontingent 2016: Enkelt person 100 kr., Husstand 200 kr., Firma 500 kr., Bustilskud 500 kr. (ekstra bidrag til 

driften af minibusserne). Betaling kan ske ved bankoverførsel til konto 7788 – 1086043. Husk at skrive dit 

navn og også gerne din mailadresse. Kontant betaling kan ske til Laila Dyrholm, Fjordparken 28, Stauning. 

Indbetaler du kontingent for 2016 inden den 8. marts 2016, deltager du i konkurrencen om to billetter til 

Jazz 2016 (to vindere) og to billetter til Bork Havnefestival (to vindere).  

 

- Rullende Reklame:  

Vi overvejer at sælge reklameplads på vores blå minibus. Inden vi 

går videre med projektet, ønsker vi at få afklaret, om der er 

virksomheder, som er interesseret i at købe en reklameplads. Alt 

efter hvor stor interessen er, vil vi herefter afgøre om og i givet 

fald hvordan, vi bedst sælger pladserne. Hvis din virksomhed 

kunne være interesseret i at købe reklameplads på bussen, bedes 

du kontakte formand Ditte Skovby på tlf. 2122 7858 snarest 

muligt og senest den 1. april 2016.  

 
                                        Find os på www.stauning-dejbjerg.dk og Følg os på www.facebook.com/støtteforeningen 

 
Med venlig hilsen Ditte Skovby, formand 

 

http://www.stauning-dejbjerg.dk/

