Det sker…………..

HUSK , at der er lotterispil hver fredag kl. 19.00 i Låstrup forsamlingshus
Fredag den 22. januar serveres der gratis kaffe og hjemmebagte småkager
sponsoreret af Ulbjerg Smede. Vel mødt
læs mere på www.borupif.dk

_________________________________________________________________________________________________________
Borgermøde og generalforsamling i Låstrup forsamlingshus
mandag den 25. januar 2016 kl. 18.30
Aftenen starter med fællesspisning, som tilberedes af bestyrelsen.
Menu: Karbonader med grønærter og kartofler + Kaffe
Dagsorden: 1. Formandens beretning 2. Regnskab 3. Valg til bestyrelsen 4. Følgende er på valg: Anna Grethe
Frederiksen, Lone Mogensen, Karina Lyngsøe Lund 5. Valg af suppleanter til bestyrelsen 6. Valg af revisorer: Morten
Nielsen og Jan Rigtrup 7. Fastsættelse af kontingent 8. Eventuelt 9. Borgermøde
Evt. forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen
Borgermøde:
Efter generalforsamlingen bliver der afholdt borgermøde, hvor Lokalrådet og Låstrup`s forskellige foreninger vil
komme med indlæg og information om hvad der sker i Låstrup.
Pris for hele arrangementet er 50 kr. – Drikkevarer kan købes
Af hensyn til fællesspisning skal tilmelding ske senest søndag den 18. januar.
Tilmelding til: Karina Lyngsøe Lund på 86694259/30224259 Mail: lynge15@hotmail.com
Alle borgere i Låstrup og omegn er meget velkomne, også de der ikke er medlem af forsamlingshuset.
Du kan se hele opslaget på www.borupif.dk , Borup facebook
______________________________________________________________________________________________

Træningsstart i Borup IF
En ny og spændende sæson står for døren, og vi håber at se mange nye som gamle spillere
omklædt til træningsopstart
Fredag den 5. februar kl. 17:00

Efter en let gang træning er der traditionen tro suppe i klubhuset.
Derefter oplæg og målsætninger for den nye sæson ved

trænerteamet Niels Klausen og Søren Offersen.
Læs mere på www.borupif.dk

____________________________________________________________________________________________________________

Borup IF afholder ordinær generalforsamling
i klubhuset mandag den 8. februar 2015 kl. 18.30

Vi starter med flot ta’ selv bord fra kl. 18.00, derefter ordinær generalforsamling.
Dagsorden ifl. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet skal være formand Lars Justesen i hænde senest 4 dage før generalforsamling.
Vigtig!
Kom og deltag. Det giver dig indflydelse på klubbens fremtid.
Med venlig hilsen, Bestyrelsen
læs mere på www.borupif.dk_
_______________________________________________________________________________________

Sæt

X i kalenderen lørdag den 5. marts

Igen i 2016 er der dilettant i Låstrup forsamlingshus.
Igen i 2016 er Lena instruktør m.m.
Igen i 2016 opføres stykket eftermiddag og aften
Igen i 2016 afsluttes opførelsen om aftenen med lidt godt til ganen og musik og dans til Lars Nordens orkester

