Medlemsbrev februari 2018
och Kallelse till Årsmöte den 24 mars 2018
Hej alla Billingsudde-vänner!
Vi närmar oss redan slutet av februari och dagarna blir allt ljusare och längre. Det är lite sent
att önska er alla ett gott nytt år men jag vill ändock göra det och hoppas att ni alla får ett fint
år 2018 och att vi tillsammans i Billingsudde Vänner ska få ytterligare ett år med ett
stimulerande och omväxlande program och härlig gemenskap på Billingsudde.
Nu stundar Årsmöte. Genom det här brevet kallas ni till Årsmöte i föreningen Billingsudde
Vänner lördagen den 24 mars kl.17.00. Då ska det gångna året redovisas och våra planer och
tankar för 2018 fastläggas. Mötet hålls på Billingsudde och vi ser fram emot ett bra möte med
goda förhandlingar och progressiva tankar om vår förenings fortsatta utveckling.
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på vår hemsida www.Billingsudde.se från den 10 mars.
Planeringen inför årets olika aktiviteter pågår för fullt. Närmast i tiden efter årsmötet blir det
traditionellt Valborgsmässofirande den 30 april med allt som tillhör välkomnandet av
våren. På morgonen Kristihimmelsfärdsdag blir det i samarbete med Stavnäs-Högeruds
Församling Gökotta på Billingsudde och därefter ber jag er särskilt notera lördagen den 26
maj i era almanackor. Då blir det högtidlig Invigning av vår nya vackra altan och vår nya
planerade Hästskokastnings- och Boulebana. Invigningstalare blir kommunalrådet Peter
Söderström och därtill blir det trevlig underhållning och lämplig förtäring.
Plötsligt är så sommaren här och efter midsommar startar vår sommarverksamhet med
programkvällar varje tisdag med intressanta talare och underhållning. Vårt sommarcafé
öppnar v 27 och under 4 veckor framåt är caféet öppet torsdag till söndag kl.14-19. Låt
sommarcaféet bli sommarens nya samlingsplats i Stavnäsbygden. Kom och trivs på vårt
vackra Billingsudde, njut av utsikt och gemenskap på vår nya altan.
Medlemsantalet i vår förening hålls uppe på en i stort sett oförändrad nivå. Skulle det vara så
att ni glömt att betala årets medlemsavgift så går det bra att göra detta på bankgiro 233-7392
eller med Swish till konto nr 1232403822. Medlemsavgiften är oförändrad 150 kr/pers
eller max 400 kr/familj. Passa också gärna på att värva någon ny medlem. Ju fler
medlemmar vi blir desto starkare blir vår förening och desto mer kan vi utveckla vår
programverksamhet och vårt fina Billingsudde. Vi vill i detta sammanhang passa på att slå ett
slag för att ge en separat gåva till vårt altanbygge. För 100 kr kan ni få en egen bräda i
altanen och ert namn på altanens prestigefyllda sponsorlista.
Väl mött på Billingsudde till ett nytt år av glädje, gemenskap och engagemang.
Ingvar Kvernes, Ordf.
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