
Bliv medlem
Bliv medlem af Viuf Medborgerforening og støt op om forenin-
gens arbejde. Det koster kun 200 kr om året for par, og 100 kr 
for enlige. Foreningen arbejder for dine interesser lokalt  
og kommunalt, og afholder løbende  
arrangementer for både unge og gamle.

Dagsorden jvf. vedtægterne på www.viuf.info

Alle er velkomne
Viuf Medborgerforening inviterer 
til Generalforsamling, og byder på 
ost og rødvin.

Din by, din mening
Mød op til en hyggelig aften,  
og gør din indflydelse gældende.

Mød os på nettet 
Bliv informeret om hvad der sker i lokalområdet.  
Besøg vores hjemmeside og bliv venner med os på Facebook.
www.Viuf.Info  •  Facebook.com/Viufmedborgerforening.dk 

Medborgerhuset
Udlejning på  Tlf. 2033 7052

Se mere på www.Viuf.Info

Giv en hånd med
Meld dig som frivillig hjælper til de små og store 
opgaver der dukker op i løbet af året.  Vi taler ikke 
om bestyrelsesarbejde, men blot om at give en 
hånd med et par timer om året, i forbindelse med 
arrangementer eller vedlige holdelse af Medborgerhus 
og udenomsarealer.  
Ring til Henrik Lindholm på tlf. 5152 5641

Generalforsamling
Tirsdag 5. marts kl. 1900

i Viuf Medborgerhus, Storgaden 81, Viuf



Sti projekt i Kolding
Et af de nye spændende projekter er at få lavet optegnelser over alle de stier, skovveje, 
markveje og mindre asfaltveje, der tilsammen kan give et overblik over hvilke muligheder 
der er for at lave forskellige ruter i vores dejlige natur. På sigt er planen at hele Kolding 
Kommune bliver optegnet, således at man kan få et samlet overblik over kommunens 
forskellige muligheder for ruter til motion, cykelture eller bare en tur i naturen.

Har du kendskab til gamle stier og nedlagte ruter, så kom til generalforsamling.

Nye veje ud i naturen

Vi har til generalforsamlingen inviteret Bitten Jensen fra Almind, 
som er tovholder i Kolding Kommunes Landsbyforum’s stiudvalg.  
Bitten vil fortælle om erfaringer fra andre landsbyer, hvor tilsvarende 
projekter har været i gang og hvordan man kan udbygge og udvikle 
stiruter rundt i naturen.

   Kom og hør om stier og ruter i Viuf og omegn   Gør en forskel

* Formand Henrik Lindholm Nyvang 16 (modtager genvalg)
 Næstformand Steen Keilstrup Storgaden 69
 Kasserer Tanja Dokkedahl Donsvej 30

* Medlem Jens Lassen Birketing 40 (modtager genvalg)

* Medlem Jette Klint Birketing 19 (modtager genvalg)

* Medlem Erik Arvesen Stationsvej 13 (modtager ikke genvalg)
 Medlem Bjarke Holt Nyvang 43
 Medlem Claus Jepsen Kærgaardsvej 79
 Medlem Jesper Kiel Haurballevej 40
 Suppleant Tina Møller Buhlsvej 8

Kom med i bestyrelse eller udvalg 
Ved at deltage i bestyrelse eller udvalg lærer du nye mennesker at kende og du 
kommer til at arbejde med det der interesserer dig. Og så får du indflydelse på 
hvad der sker i din by – både lokalt og kommunalt.

Interesseret ?
Ring til Henrik Lindholm på tlf. 5152 5641, og hør hvordan DU kan gøre en forskel.

Bestyrelsen på valg

På generalforsamlingen skal der vælges nye medlemmer til bestyrelsen. 
De med * markerede personer er på valg:


