Medlemsbrev april 2017

Kära Billingsudde Vänner!
I år hölls Billingsudde Vänner sin Årsstämma redan den 25 mars. Med ytterligare ett
framgångsrikt verksamhetsår bakom sig präglades årsstämman av stor tillförsikt och
framtidstro. Bland många ärenden på dagordningen presenterades en långsiktsplan för
föreningens fortsatta utveckling. Denna innehöll bl.a. förslag om ytterligare investeringar och
satsningar på vår föreningsgård och vår ”udde” - detta som ett uttryck för föreningens syfte
och vilja att möta bygdens behov av en öppen och attraktiv mötes- och samlingsplats för
gemenskap och rekreation.
På styrelsens förslag fattade Årsstämman beslut om att, som ett första steg i den presenterade
planen, anlägga en altan utefter byggnadens västra och södra fasad. En altan som under
sommartid skall kunna användas för en utökad serveringsverksamhet. Kostnaden för detta
utbyggnadssteg beräknas till ca 70.000 kr förutom alla frivilliga arbetsinsatser. Styrelsen fick i
uppdrag att ansöka om byggnadslov och dessutom ansöka om investeringsstöd hos Arvika
Kommun för projektets genomförande. Vår förhoppning är att altanen skall vara färdig att tas
i bruk i juni månad i år.
Styrelsen fick samtidigt i uppdrag att gå ut till föreningens medlemmar med en angelägen
vädjan om en generös gåva för att underlätta projektets genomförande. Använd gärna
bifogade inbetalningskort för din gåva. Detta kort kan naturligtvis också användas om du
händelsevis skulle ha glömt att betala årets medlemsavgift, 150 kr.
Våren står för dörren och första tillfället att träffas på Billingsudde är redan
lördagen den 29 april kl.10.00-13.00 då det blir stor Loppmarknad och Auktion.
Den 30 april väntar så vårt traditionella Valborgsmässofirande med start kl.19.30.
Då hälsar vi vårens ankomst med vårsång och vårtal, servering, tipspromenad och naturligtvis
stor valborgsmässoeld.
Sommarens programkvällar har premiär tisdagen den 27 juni. Premiärgäster är
idrottsprofilerna Lasse Anrell och Perra Jonsson. Serveringen öppnar kl.18.00 och
programmet börjar sedan kl.19.00. Välkomna till premiärkvällen och till alla sommarens
tisdagskvällar och övriga aktiviteter på Billingsudde.En spännande sommar väntar! Följ oss
på vår hemsida www.billingsudde.se och på Billingsudde Vänner på Facebook och håll dig
uppdaterad om vad som händer på Billingsudde.
Väl mött i sommar!
På föreningsstyrelsens vägnar
Ingvar Kvernes, Ordf.

