Hej Alle sammen!
Med ”lidt” forsinkelse udkommer nu en ny Sønderballe Tidende.

 Vi har i den gamle bestyrelse forsøgt x-antal gange at mødes for at konstituere os efter
generalforsamlingen, men det er desværre ikke lykkes endnu af forskellige årsager fx feriearbejde –høst osv. SÅ ALT ER VED DET GAMLE ENDNU! Vi arbejder på sagen!!!



Connie og jeg havde derfor et lille møde i dag for at vi kunne få startet lidt på
de forslag der var kommet til generalforsamlingen.( se referat fra
generalforsamlingen)
Vi vil gerne invitere foreningens medlemmer til en WORKSHOP- dag så alle kan
deltage aktiv i processen

Tidspunkt: den 23.8.14 kl.10.30 på Connies terrasse og hvis vejret er dårligt
foregår det indenfor
Tilmeldingsfrist : 22.8.14 til bestyrelsen enten pr. mail / telefon
De 3 workshops:
Hjertestarter gruppen: hvor gruppen finder ud af hvilken type/ placering
osv.
Forskønnelsesudvalg: hvor der laves et præcis udkast til dette ,da det er
nødvendig i forhold til kommunen godkendelse
Sti gruppen: hvor skal den være – måske allerede starte med det
praktiske, hvis dette er muligt.
Forplejningsudvalg: gøre grillen klar, lave kaffe osv.

Vi afslutter dagen med en grillpølse ca.kl13 og hygge
Workshopdagen erstatter Sønderballefesten i oktober. Dagen er et alternativ til
festen, hvor medlemmer får mulighed for at være aktive samtidig med, at vi hygger
os bagefter.

Desuden vil vi gerne spørge jer alle af, hvilke lodsejere, der vil lægge jord til en
sti/ trampesti se skema i tilmeldingsblanketten. Dette er ment som et
uforpligtende tilkendegivelse, så stigruppen får mulighed for at se, hvor en sti
kan placeres.

Den 26.2.2014 døde Hans Christian Juhl i en alder af 95.
. Foreningen har sendt en bårebuket.

Den 28.3.2014 fejrede Sonja og Leo Nielsen guldbryllup.
Aftenen inden blev der hængt ranke op af naboerne.
.

Til morgensang mødte mange venner, bekendte og
familiemedlemmer op og de sang til fin musik. Sonja og Leo bød på
morgenkaffe bagefter. Hjertelig tillykke!

Mvh. Jutta Henning

