GENERALFORSAMLING I

Tirsdag den 24. april 2018
På Kulturcenter Værestedet
Aftenens starter med fællesspisning kl. 18.00 for dem, der har lyst.
Pris for mad og 1 øl/sodavand 50 kr. Tilmelding senest den 20. april til inge.carlskov@gmail.com

Kl. 19.00:

Velkomst ved Inge Carlskov, formand for Fjordklyngen

kl. 19.10:

Bedre infrastruktur i Fjordklyngen - nye tiltag på vej!
Vi har samlet et panel af aktører, som vil gøre os klogere på, hvad der kommer til at ske.

Kl. 19.50:

Pause (øl og sodavand kan købes)

kl. 20.00:

Generalforsamling i ”Fjordklyngen”
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fjordklyngerådets beretning
4. Regnskabsforelæggelse og budget
5. Indkomne forslag – sendes senest den 21. april til inge.carlskov@gmail.com
6. Godkendelse af forslag til fokusområder, der skal arbejdes med i det kommende år
7. Valg til klyngerådet, godkendelse af udpegede medlemmer.
8. Valg af revisor
9. Evt. – Hvorunder ordet er frit.
Alle over 18 år, der er bosiddende i områderne Nr. Rind, Låstrup, Skals,Skringstrup,Ulbjerg
og Sundstrup, har stemmeret og kan stille op til Fjordklyngerådet. Hver by har 2
repræsentanter.

Foredrag på Kulturcenter Værestedet

Torsdag den 19. april kl. 18.30

EN JØDISK PIGES HISTORIE

Tove Udsholt fortæller den utrolige historie om, hvordan hun en blæsende og regnfuld
efterårsdag i 1943, som kun 3-årig blev overladt til det barnløse fisker par Svend og Ketty i
Gilleleje, fordi hendes mor sammen med 7000 andre danske jøder måtte flygte til Sverige
fra Gestapo.
Pris 30,- kr.
Der kan købes kaffe og kage i pausen
Tilmelding senest d. 18. april kl. 13.00 på:
tlf. 61 33 45 11 eller kulturcenter.laastrup@gmail.com

Kom på Kulturcenter Værestedet
-

og hør det spændende foredrag om Toves liv, før, under og efter krigen.

Hold Låstrup og omegn rent!
fra Kulturcenter Værestedet, Låstrupvej 38, Låstrup, 8832 Skals

Søndag den 22. april
kl. 10.00
med fælles rundstykker og kaffe.
Det trænger!

arr. Låstrup lokalråd / Dansk Naturfredningsforening

Låstrup forsamlingshus afholder kursus i
Genopfriskning af brug af

hjertestarter og Hjerte-lungeredning.
Det er nu 3 år siden, vi har fået en hjertestarter i Låstrup.
Vi går alle med en frygt i maven over at det måske en dag er lige præcis os selv, der
kommer først og "er nød til at gøre noget"
Derfor tager vi tyren ved hornene og holder et genopfriskningskursus om
hjertelungeredning og brug af vores hjertestarter
Onsdag den 25. april kl. 19.00
I Låstrup forsamlingshus
Vores lokale Anne-Birgitte og Eva vil stå for undervisningen.
Der er gratis adgang og der vil blive serveret kaffe og kage, så bare mød op
Hjertestarter placeret ved terrasse

Lotterispil 2018:
Så er året 2018 rigtig godt i gang – vi tager hul på april måned, hvor vi håber, at forårsvejret snart
kommer og vi kan vinke farvel til flere frostgrader. Fra 2. kvartal har vi ændret lidt i vore udbud af
spil, samt ændret lidt i gevinsterne.



PULJESPIL:

1. Vi har sagt farvel til københavner spillet og starter i stedet fra den 6. april med et puljespil.
2. Puljen på 5000kr udløses ved banko på 45 opråbte numre eller derunder. Udløses puljen ikke
da, hæves antal opråbte numre til 46 ved næste spilaften o.s.v. indtil puljen udløses.(deles ved
flere)
Hvis ikke pulje udløses på dagen er gevinsten 500kr.(deles ved flere)
3. 1 ark med 6 plader koster 30kr. Kan deles ½ ark 20kr.



Super Jack Pot:

1. Vi har ændret/hævet præmie på Super Jack Pot, således at vi
har 3 præmier a’ 50kr på ”store numre” og hævet gevinsten på
spillepladen så du fremover vinder 100kr pr. afkrydsede
nummer. f.eks. 10 afkrydsede nr. = 1000kr. (deles ved flere):
2. 1 ark med alle 90 numre koster 25kr.



Bonustudsen:
PÅ udvalgte spilaftener udlodder vi på almindelige plader
1000kr kontant /eller 1000kr gavekort som ekstra præmie udover den vundne præmie.
Banko ved 35 opråbte numre eller derunder. Hvis ikke banko ved 35 opråbte numre hæves
antal opråbte numre til 36 ved næste spil o.s.v. indtil bonustudsen udløses. Hvis præmien ikke
er vundet før sidste pladespil udloddes den da, uanset antal opråbte numre.(deles ved flere)
Denne præmie er, som det fremgår af spilkalender, sponsoreret.

Lotterispiludvalget håber i vil tage godt imod de nye tiltag og ønsker alle et rigtig dejligt forår.
HUSK at eventuelle nye tiltag eller aflysninger offentliggøres på www.borupif.dk og facebook.

Der gøres opmærksom på, at dem, der har reserverede plader bedes huske, at aflevere dem i kassen
igen.
HUSK på at man kun må skifte sine plader i pausen!

Vel mødt. Held og lykke med spillet.
Med venlig Hilsen, Borup I.F.

HUSK gratis kaffe på fredag sponsoreret af Tonnys VVS A/S
Kalender for 2. kvartal 2018.
06.04.2018

2 x udtrækning

13.04.2018

BONUSTUDSEN
Sponsor:

20.04.2018
GRATIS KAFFE
sponsor:

27.04.2018

2 x udtrækning

04.05.2018

2 x udtrækning

11.05.2018
18.05.2018
GRATIS KAFFE
sponsor:
25.05.2018

2 x udtrækning

01.06.2018

2 x udtrækning

08.06.2018

2 x udtrækning

15.06.2018
GRATIS KAFFE
sponsor:
22.06.2018
FREDAG

DET STORE SOMMERSPIL
med mange flotte ekstra præmier på kinesisk

29.06.2018

Lotterispiludvalget 2018:.
Formand:

Per Sloth

tlf. 2783 6102

Niels Gundersen tlf. 2561 9347
Ketty Bay
Dorthe Bay

tlf. 2758 1820

