
Bliv medlem af Viuf Medborgerforening og støt op om foreningens arbejde.  
Det koster kun 200 kr om året for par, og 100 kr for singler. Foreningen arbejder 
for dine interesser og afholder løbende arrangementer.
Du kan melde dig ind NU ved at indbetale 100 eller 200 kr  
til kto. 9277 4578184711.  Husk at oplyse navn og adresse.  
Alternativt kan du ringe til en i bestyrelsen 
- se telefonnumre på www.viuf.info.

Dagsorden jvf. vedtægterne på www.viuf.info

Viuf Medborgerforening inviterer 
alle til ordinær generalforsamling, 
hvor vi byder på ost og rødvin.
Det er også her vi løfter sløret 
for ViUf Bypark, som er 
et helt nyt og ambitiøst 
projekt til glæde og gavn 
for alle byens borgere.

formand for Teknikudvalget
Kom og hør et indlæg af Knud Erik Langhoff, 
medlem af Kolding Byråd.
Som formand for Teknikudvalget kommer 
han og fortæller om kommunens visioner og 
prioriteringer af anlæg og vedligehold inden 
for vej og park området i Kolding Kommune.
Efterfølgende er der mulighed for at stille 
spørgsmål til Knud Erik Langhoff.

   aktivitetskalender 2015

10.03.2015 Generalforsamling
23.06.2015 Sct. Hans bål 
14.08.2015 Børnedisko 
15.08.2015 Sommerfest 
20.10.2015 Bankospil 
23.10.2015 Ølsmagning 

31.10.2015 Damefrokost
01.11.2015 Halloween 
03.11.2015 Bankospil 
17.11.2015 Bankospil 
29.11.2015 Juletræsfest 
01.12.2015 Julebanko

Bliv medlem GENERAL
 forsamling

Skal der være fest?
Så lad Viuf Medborgerhus 
danne en hyggelig ramme 
om din fest. Der er plads 
til 100 gæster og masser 
af god stemning.

Ring for en fremvisning.

Se priser og kalender på 

www.viuf.info Udlejning tlf. 2033 7052

Tirsdag 10. marts kl. 1900

Viuf Medborgerhus, Storgaden 81, 6052 Viuf



Viuf Bypark

   Valg til bestyrelse  -  kom med i fællesskabet

* Formand Henrik Lindholm Nyvang 16 (modtager ikke genvalg)
  Næstformand Steen Keilstrup Storgaden 69
* Kasserer Tina Hedegaard Møller Buhlsvej 8 (modtager genvalg)
* Medlem Jens Lassen Birketing 40 (modtager genvalg)
* Medlem Jette Klint Birketing 19 (modtager ikke genvalg)
  Medlem Bjarke Holt Nyvang 43
  Medlem Claus Jepsen Kærgaardsvej 79
  Medlem Nicolai Asmussen Nyvang 8
  Medlem Peter Bennedsen Viuf Stationsvej 6
* Suppleant Sanne Lind Alstrup Storgaden 96 (modtager ikke genvalg)

Ved at deltage i bestyrelsesarbejdet lærer du nye mennesker at kende og du får 
indflydelse på hvad der sker i din by – både lokalt og kommunalt.
interesseret ?
Ring til formanden Henrik Lindholm på tlf. 5152 5641, og hør nærmere om hvad vi 
går og laver – måske er det noget for dig!

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

På generalforsamlingen kommer Signe Moos fra Moos+Looft Landskabsarkitekter, 
Kolding, og præsenterer et oplæg til hvordan Viuf Bypark, eller skulle man kalde den  
”Viuf Aktivitetspark”, kan udformes. 
Det drejer sig om et idéoplæg til hvordan området omkring den gamle sportsplads bag 
Medborgerhuset kan få et helt nyt liv, til gavn for byens borgere.
Vi skal ikke løfte mere af sløret her og nu, men i stedet opfordre alle til at komme til 
generalforsamlingen og høre mere om det spændende og ambitiøse projekt.

Dagsorden
Jævnfør vedtægterne §6 er dagsordenen på 
den årlige generalforsamling som følger: 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent og kontorholdsvederlag

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af suppleant

8. Valg af revisor

9. Eventuelt


