
Grusgrav - Hvad nu?
Regionen er ved at gøre klar til at placere en grusgrav i vores baghave. 
Hvad betyder det for dig og mig?
Få svar på dine spørgsmål når ”Nej tak til grusgrav i Almind-Viuf”  
kommer og fortæller om den aktuelle situation og hvilke muligheder 
vi har for at påvirke den.

Viuf Medborgerforening 
inviterer alle til ordinær 
generalforsamling. 
Vi byder på rødvin og ost.

GENERAL
 forSaMlinG 2017

Tirsdag 14. marts kl. 1900

Viuf Medborgerhus, Storgaden 81, 6052 Viuf



   Valg til bestyrelse  -  Kom med i fællesskabet
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 ?
Lyder det som noget for dig så kom til generalforsamling og ræk en hånd i vejret. 
Har du spørgsmål så ring til en fra bestyrelsen. Se navne og numre på www.viuf.info.

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

Dagsorden
Du	finder	vedtægterne	på	www.viuf.info

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

*  Formand Jens Lassen Birketing 40 (modtager genvalg)
*  Næstformand Steen Keilstrup Storgaden 69 (modtager ikke genvalg)
*  Kasserer Tina Hedegaard Møller Buhlsvej 8 (modtager genvalg)
*  Medlem Anita Baagøe Nyvang 9 (modtager ikke genvalg)
* Medlem Peter Bennedsen Viuf Stationsvej 6 (modtager ikke genvalg)
 Medlem Bjarke Holt Nyvang 43
  Medlem Claus Jepsen Kærgaardsvej 79
 Medlem Nicolai Asmussen Nyvang 8
* Medlem Troels Larsen Nyvang 47 (modtager genvalg)
* Suppleant Elisa Theil Storgaden 103 (modtager ikke genvalg)



Det nytter at kæmpe ...

GrUSGraV 

HVAD NU?GrUSGraV 

HVAD NU?

Arbejdsgruppen”Nej tak til grusgrav i Almind-Viuf” har gennem  de seneste 10 måneder 
gjort en stor indsats for at gøre politikerne det forståeligt, at det ikke er nogen god ide at 
placere grusgrave mellem Almind og Viuf.

På trods at gruppens bestræbelser har Region Syddanmarks råstofudvalg nu indstillet til 
Regionsrådet at give gravetilladelse i det ene af de to områder. En indstilling som rådet 
forventes at følge når det holder møde i slutningen af marts. Det er ikke helt den løsning 
vi alle havde håbet på, men uden kamp kunne det være gået meget værre.

Har du brug for at blive opdateret på seneste nyt omkring grusgravene, så kom til gene-
ralforsamling og hør Henrik Lindholm fra arbejdsgruppen fortælle hvad status er lige nu. 
Både	med	hensyn	til	alt	det	praktiske	omkring	fx	trafikafvikling,	og	om	hvilke	muligheder	
der er for at påvirke situationen fremadrettet. 

Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål.  Vel mødt.

læs mere i lokalavisen
Arbejdsgruppen har skrevet et indlæg  
i den seneste udgave af LokalAvisen 
som udkom i uge 8. 

Her kan du bl.a. læse om den opgave 
som Kolding Kommune har fået af 
Regionen med at lave en perspektiv-
plan. Den skal sætte turbo på byud-
viklingen mellem Almind og Viuf, og 
derved undgå at der også kommer 
grusgrav vest for Storgaden.



Viuf Medborgerforening arbejder for dine interesser i lokalområdet 
og afholder forskellige arrangementer i løbet af året.

Det koster kun 100 kr om året (200 kr for par) at støtte det 
gode arbejde, og du bliver medlem ved enten at ...
•	 indbetale på kto. 9277 4578184711
•	 betale med MobilePay på tlf. 2033 7052 

(husk at skrive navn og adresse)

Støt foreningens arbejde

Hold fest i Viuf
Lad Viuf Medborgerhus danne en 
hyggelig ramme om din næste fest.
Der er plads til 100 gæster og  
masser af god stemning.

Priser og info på www.viuf.info
Ring for en fremvisning
Udlejning tlf. 2033 7052

Ølsmagning
Kom til lækker buffet og 

Story-telling, standup og ølfakta ved  

Torben Mathews
Billet:   250 kr  -  Dagli’ Brugsen, Almind

Viuf Medborgerhus

Fredag 31. marts kl. 1830


