Medlemsbrev mars 2011
Kära Billingsudde Vänner
Våren står för dörren. Ljuset och värmen återvänder och vi har gått in i ett nytt Verksamhetsår
i Billingsudde Vänner.
Mycket har redan hunnit hända på Billingsudde under det nya året. Låt mig bara nämna det
mycket uppskattade ”öppna huset” under sportlovsveckan. Mängder med våfflor serverades
och skidspåren på Billingen var utmärkta. Vi har också kunnat glädja oss åt att Stavnäs
Visklubb har valt att förlägga sina Visaftnar till Billingsudde.
Och nu ser vi fram emot den annalkande våren/sommaren. Vår programkommitté arbetar med
en mängd fräscha idéer till aktiviteter och program. Ett viktigt tidigt datum för föreningen blir
Valborgsmässoafton den 30 april. Då kommer vi att ha vår Årsstämma med start kl.16.00 till
vilken du som medlem härmed kallas och välkomnas. Sedvanliga årsstämmohandlingar finns
tillgängliga från och med den 8 april och översändes på begäran. Motioner till stämman skall
vara styrelsen tillhanda senast den 30 mars. Efter årsstämman blir det servering och vårlig
samvaro och kl.20.00 vidtar så Valborgsmässofirandet med traditionsenlig brasa, tal till våren
och vårsång.
Att Billingsudde är en viktig samlingsplats för bygden vet vi och får vi många uppskattande
uttryck för. Många engagerade medlemmar ställer upp ideellt för att vi ska få en så fin och
varierad verksamhet som vi alla önskar. Ett stort tack till alla er. Att det finns stora
möjligheter att ytterligare utveckla Billingsudde vet vi också. Vi har så smått börjat rusta upp
vår fastighet och just nu pågår trädfällning och uppröjning av udden för att den ska bli den
fina naturpark vi så gärna vill ha. Många personliga insatser behövs och många initiativ
välkomnas.
Vi ser också fram emot att ytterligare kunna öka vår just nu 130 medlemmar stora
medlemskrets. Medlemsavgiften för 2011 är oförändrat 100 kr per person och inbetalas till
Bankgiro 233-7392. Ju fler medlemmar vi blir desto mer resurser får vi och ju fler
möjligheter kan vi förverkliga. Du som redan är medlem hoppas vi vill förnya ditt
medlemskap för 2011 och du som ännu inte blivit medlem välkomnar vi på det hjärtligaste att
genom att betala in medlemsavgiften anmäla ditt medlemskap.
Så ser vi fram emot ett fortsatt spännande vår- och sommarprogram på Billingsudde. På vår
hemsida www.billingsudde.se får du löpande information om vad som händer på
Billingsudde. Ett datum vi redan nu vill tipsa dig om är lördagen den 9 juli. Då det blir
Loppmarknad och Auktion. Har du för övrigt frågor eller tankar och idéer kring vår
verksamhet är du välkommen att kontakta oss på info@billingsudde.se.
Väl mött på Billingsudde!
Styrelsen i Billingsudde Vänner
gn Ingvar Kvernes, ordf.
Tel. 070-5231255

