Nye
nabohjælpskilte
opsat på
vejene
ind til
Hel-Bo's
område!
Hel-Bo's bestyrelse har opsat ''nabohjælp-skilte''på vejene,
der fører ind til Hel-Bo's område.
Hel-Bo opfordrer alle medlemmer til, at man tilmelder sig
nabohjælp. Nabohjælp virker bedst, når vi står sammen.
Jo flere vi er, jo større er chancen for, at tyven opdages.
Tag en snak med
naboerne i dit nærområde, så I også
kan blive nabohjælpere.
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www.helsted.dk
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Hel-Bo afholder generalforsamling

TIRSDAG
5. MARTS 2019
KL. 19.00
Klubhuset, Rønnebærvej 35
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Velkomst ved formanden.
Valg af dirigent.
Formandens beretning ved Henrik Rasmussen.
Kassererens beretning ved Eigil Christensen.
Kontingentfastsættelse.
Bestyrelsen foreslår kontingent på 100,00 kr.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
Flemming Kristoffersen og Gunnar Dahl.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er:
Birthe Christensen. Der skal vælges yderligere
1 suppleant, da Flemming Kristoffersen er trådt
ind i bestyrelsen.
Valg af revisor. På valg er: Bruno Thomsen, revisor
og Lis Andersen, revisorsuppleant.
Indkomne forslag.
Skal være formanden i hænde senest d. 25. februar.
Eventuelt.

Efter generalforsamlingen byder foreningen på lidt godt til ganen.

P.b.v. Henrik Rasmussen, formand
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FASTELAVN
Helbo's
fastelavnsarrangement
er aflyst.
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Det er grundejerens ansvar
at fortovene er
ryddet for sne
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Har I kendskab til, at der er flyttet nye naboer/genboer ind i et hus på vejen,
vil vi i bestyrelsen gerne høre om det.
Hel-Bo vil gerne byde de nye beboere velkommen med en lille velkomsthilsen.

Bliv medlem af Hel-Bo's
Facebook-gruppe
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Der henvises i stedet til Enghøj Kirkes
fastelavnsarrangement
lørdag den 2. marts kl. 14.00.
Vi kender det alle. Føj for
den lede hvor det lugter.
Skal vi ikke alle blive
enige om, at hunden er et
dejligt dyr, men dens efterladenskaber lugter fælt.
Derfor appellerer vi til alle
hundeejere om at samle lortene op, så vi kan have et rent
Helsted, hvor vi ikke skal gå og surmule over, at der er enkelte, der ikke forstår, hvordan man opfører sig.
Man lader heller ikke hunden løbe
ind på en andens grund for at besørge.
Til de voksne siger vi:
Lær jeres børn, at vil de gå tur med
vovse, så skal de også samle op.

