Planlagte aktiviteter for 2021
25. april havde vi vedligeholdelsesdag i samarbejde med BBUI. 21 mødte op. Stien og æbletræerne
får nyt flis hver år. Klubhuset blev pletkalket. Genforeningspladsen blev gjort klar til gæster
13. maj har der har været afholdt Åben hus og salg af lopper, kaffe og kage. En god dag i tørvejr og
så er vi startet på en ny sæson og har fået mange lopper.
Åben fra nu af og frem til efterårsferien og i weekender i december.
dog kommer tømmerne og lægger nyt tag på den østlige side af huset i den kommende uge. Der er
planer om renovering indvendig i 2022.
I Maj er Gyngestativet sat op Vi har fået donation på 25.000 fra Nordea -fonden og 2000 fra More
Play Fonden, som fratrækkes fakturaen fra Kompan, hvor vi har købt gyngestativet.
13. juni kl. 11 Holdes der indvielse af genopretningen af Vandhullet Åbning ved borgmester
Machel Meier
Der bliver rejst telt Per Frausing står for stegt flæsk og persillesovs Drikkevarer til rimelige priser
Kl 13 er der indvielse af Gyngestativet. Fælles sang. Lisbeth laver en sang til gyngestativet. En lille
orienterings løb for børnene
Indbydelse til medlemmer i borgerforeningen og gæster er sendt ud.
20.juni er der den årlige landsdækkende mølledag på stubmøllen. Her plejer vi at rejse telt og
sælge kaffe og drikkevarer. Arrangementet er ikke afklaret i forhold til Corona.
23.juni har vi den traditionelle sankthansaften på Jørgen Tranbergs mark ved Nørreskiftevej.
Her kommer man selv med sine forsyninger. Og hygger sig ved et stort Sankthans bål og ønsker
hinanden en god sommer.
15.august har vi igen søndagsfrokost ved Per Frausing. En god måde at mødes på og fælles socialt
samvær. Det giver bevægelse.
10. november Mortensaften med spisning på Hotellet og orientering af nyt fra borgerforeningen
og traditionelle andespil.
28.november Juletræstænding på Trekanten. Vi inviterer Brundbys dagplejer til at pynte juletræet.
Så er der shelterudlejningen. Det går faktisk godt. Får ros for pladsen og faciliteterne. Venlige
gæster og gæster som rydder op efter sig.

Mødevirksomhed.
Rotary kommer d. 17 maj og vil gerne høre om borgerforeningens arbejde
!. juni dialogmøde med social og kulturudvalget.
16. juni inviteret af teknisk forvaltning til fælles inspirationsmøde med andre borgerforeninger
Kommunalbestyrelsen har afsat1,5 mio til landbyfornyelser fra det der hedder Landsbypuljen
hvor vi skal drøfte hvad vi kan bidrage med for at opfylde formålene
Fx med istandsættelse af forsamlingshuse, indretning af byrum osv. Som skaber attraktive
bosætningsvilkår

