OPRÅB:
Borgerforeningens bestyrelse står overfor en større udskiftning efter næste
generalforsamling, idet 3 ud af 6 bestyrelsesmedlemmer fratræder.
Derfor efterlyses nye kræfter blandt byens borgere til at komme på banen og byde ind
på foreningsarbejdet i Borgerforeningen.
Det er essentielt for Borgerforeningens videre eksistens, at der bliver valgt nye
bestyrelsesmedlemmer, ellers kan foreningen ikke fortsætte som hidtil.
Vi holder ca. 4-6 møder om året og afholder div. arrangementer, som oftest møder
stor opbakning af borgere, der tilbyder hjælp til de enkelte arrangementer.
Er du nysgerrig efter at høre mere om det frivillige arbejde der laves i foreningen, så
er du velkommen til at kontakte Margrethe 
Nuværende bestyrelse:
Margrethe Nellemann, formand (72149021, Rodenlund 13)
Ann-Britt Bernberg, kasserer
Lisbeth Hansen
Carl Brask
Daniel Doose Jeppesen
Allan Ellesøe Borresen
Daniel, Lisbeth og Margrethe stopper efter næste generalforsamling.
Den nuværende bestyrelse har lavet et forslag til byens årsplan, hvor enkelte
arrangementer er fastsat, mens andre ikke er.
Dvs. der er plads til nye idéer hvis man syntes der mangler noget 
Det er dog en forudsætning, at der skal nye bestyrelsesmedlemmer til at overtage
opgaverne. Der er stadig selvkørende udvalg, som bla. selvstændigt står for fastelavn
og ølsmagning i Borgerforeningens navn.
Den forhåbentligt nye bestyrelse mangler i år specielt folk til følgende arrangementer:
Sct. Hans
Julemarked / juletræ
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Forhåbentlig kommer der, udover nye frivillige til bestyrelsen, også nogle der melder
sig til at deltage i arbejdsgrupper / udvalg, så de planlagte arrangementer kan
gennemføres.
Den nuværende bestyrelse vil hermed gerne sige tusind tak for den normalt store
opbakning i vores lille by og vi håber at i, sammen med de fratrædende bestyrelsesmedlemmer, vil bakke op, også i fremtiden omkring den nye bestyrelse, som vi skal
vælge på næste generalforsamling.
FORSLAG TIL ÅRSPLAN FOR AKTIVITETER I HØRNING 2018
Febr.

3.

Hørninghus – 10 års jubilæumsfest

Febr.

4.

Fastelavnsindsamling

Febr.

24.

Fastelavnsfest i Hørninghus

Febr.

25.

Generalforsamling i Hørninghus kl. 14.00
DER MANGLER NYE BESTYRELSESMEDLEMMER!!

Marts

10.

Egnsteateret ”Martha og Frank – sange fra et ægteskab”

April

7.

Drinksaften med spisning og hygge

Juni

8.-9.

Sommerfest – HGF

Juni

23.

Sct. Hans bål med grill og hyggelig samvær

Sept.

7.

Øl smagning med spisning

Dec.

1-2.

Juletræ og julemarked i Hørninghus

Med venlig hilsen
Hørning og Omegns Borgerforening
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