
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
Kom og hør om de projekter din 
medborgerforening arbejder med, 
og om hvordan året er gået i Viuf.
Ud over valg til bestyrelsen og 
årets regnskab, byder generalfor
samlingen også på rig mulighed for 
at debattere og komme med input 
til kommende tiltag og aktiviteter.

Lokalpolitikeren fra Viuf
Indlæg ved Ole Alsted, nyvalgt byrådsmedlem 
i Kolding Kommune.
Ole vil fortælle om vejen til byrådet og 
byrådsarbejdet de første par måneder.
Vi får ligeledes at høre hvad rører der sig lige 
nu, både lokalt og på kommunalt plan.
Efterfølgende mulighed for at give input, samt 
stille spørgsmål til Ole Alsted.

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 

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 11. marts kl. 1900

i Viuf Medborgerhus, Storgaden 81, Viuf

Medborgerhuset
Udlejning på  Tlf. 2033 7052

Se mere på www.Viuf.Info



Snerydning i Viuf

   Aktivitetskalender 2014

   Kom med i bestyrelse eller udvalg

Ansøgninger til Landsbypuljen

 Formand Henrik Lindholm Nyvang 16

* Næstformand Steen Keilstrup Storgaden 69 (modtager genvalg)
 Kasserer Tina Hedegaard Møller Buhlsvej 8
 Medlem Jens Lassen Birketing 40
 Medlem Jette Klint Birketing 19

* Medlem Tanja Dokkedahl Donsvej 30 (modtager ikke genvalg)

* Medlem Bjarke Holt Nyvang 43 (modtager genvalg)

* Medlem Claus Jepsen Kærgaardsvej 79 (modtager genvalg)

* Medlem Jesper Kiel Haurballevej 40 (modtager ikke genvalg)
 Suppleant Sanne Lind Alstrup Storgaden 96

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.

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

Viuf Medborgerforening medvirker nu aktivt i en forsøgsordning med  
lokalsnerydning i Kolding Kommune. Aftalen indebærer at der lokalt skal udpeges en 
“snefoged” der får ansvaret for aftale med en entreprenør og udkald til snerydning. 
Snerydningen omfatter kun D veje og i særlige tilfælde C veje, og kun når vejene er 
svært fremkommelige. Ordningen omfatter ikke saltning og grusning af vejene.
I Viuf vil det være Henrik Lindholm, der varetager opgaven som snefoged og dermed al 
kommunikation til entreprenøren. Der er lavet en aftale med Entreprenør Kim Pallesen 
for den kommende vinter.
Henrik Lindholm kan kontaktes på telefon 51525641, såfremt der er problemer 
med sne og snefygning. Kort med angivelse af D og C veje kan ses her:

Hvert år har 20 landsbyer i Kolding Kommune mulighed for at søge Landsbypuljen om 
midler til nye projekter, der indebære frivilligt arbejde, hvor det er muligt. 

Prioriteret er projekter, der er udviklende for lokalområdet og som fremmer fælles
skabet. Forskønnelse af lokalområdet, eksempelvis forbed
ringer af torve, opholdsarealer, etablering af rekreative stier 
og trafiksaneringer. Overordnet er det politiske mål at en 
forskønnelse af lokalområdet, da det fremmer kvaliteten og 
kan fastholde interessen for forsat bosætning i landsbyerne.

Viuf Medborgerforening har i år søgt om midler til: 
• Bearbejdning og samlet projektbeskrivelse, for området 

omkring den gamle sportsplads og Medborgerhuset
• Legeredskaber til forhindringsbanen / Tarzanbanen ved 

sportspladsen  
• Udbedring og maling af legepladsen på Hechtsvej
• Materiale til grusbelægning af markvejen mellem Kærgaardsvej og Hechtsvej

Vi har en positiv forventning til at vores ansøgninger bliver imødekommet af Landsby
forum og vi ser frem til at kunne fortælle mere på generalforsamlingen.

11.03.2014 Generalforsamling
23.06.2014 Sct. Hans bål 
15.08.2014 Børnedisko 
16.08.2014 Sommerfest 
17.08.2014 Sommergudstjeneste 
21.10.2014 Bankospil 
24.10.2014 Ølsmagning 

01.11.2014 Damefrokost
02.11.2014 Halloween 
04.11.2014 Bankospil 
18.11.2014 Bankospil 
30.11.2014 Juletræsfest 
02.12.2014 Julebanko

Meld dig som
frivillig hjælper


