Valsted Borgerforening 2019.
Det er igen tid til at forny medlemsskabet af Valsted Borgerforening. Vi har de seneste par år set en stigende
interesse for og deltagelse i de fælles aktiviteter, som laves i vores lille by. Vi håber at den positive udvikling
vil fortsætte, og det kræver din deltagelse.
Vores målsætning er:
”Valsted Borgerforening arbejder for at fremme sammenholdet mellem byens beboere gennem
forskellige aktiviteter/arrangementer i løbet af året.
Borgerforeningen vil til enhver tid, forsøge at skabe rammerne for en bedre by at leve i, både for børn
og voksne”.
Kontingent er 75,00 kr. pr. person over 18 år dvs. er man 2 pers. over 18 år i en husstand er det 150,00 kr.




Der kan indbetales kontingent på kontonummer 9814-1845641524.
Der kan også betales ved indgangen til generalforsamlingen.
Eller man kan betale kontant til kassereren, Britta Sørensen, Valstedvej 54, 9240 Nibe.
Der kommer ikke nogen rundt og kræver kontingent op. Husk derfor selv på at få betalt.

Hvad får du/I for kontingentet i Valsted borgerforening:
Du/I får medlemskab af en aktiv borgerforening, der hvert år arrangerer:








Rengøringsdag i og omkring Valsted by.
Spis-Sammen arrangementer.
Sct. Hans aften med fællesspisning.
Fjordens Dag.
Friluftsgudstjeneste i fællesskab med menighedsrådet for Sebber kirke.
Juletræstænding første søndag i advent.
Og andre aktiviteter

Desuden kan der lånes borde/stole og service ganske gratis mod et depositum på 500,00 kr., som vil blive
tilbagebetalt, når tingene er afleveret i hel stand. Ellers vil der blive modregnet erstatning efter fastsat beløb
på de forskellige ting. Beløbene står på vores udlånsseddel.
Man er dog velkommen til at give et kontant beløb for lån af tingene. Borgerforeningen takker for beløbet,
som vil blive brugt til forbedringer af vores udlåns materiale, eller blive brugt til andre arrangementer.
Borgerforeningen og Samrådet har i 2011 købt og installeret en hjertestarter, som kan være med til at redde
liv. Den serviceres fortsat af Borgerforeningen og Samrådet. Vi forestår desuden ca. hvert 2. år undervisning
i brugen.
På vegne af bestyrelsen
Formand Elsebeth Poulsen.

else.bethp@hotmail.com

