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HEL-BO'S BESTYRELSE
Formand:
Kasserer:
Redaktør Hel-Bo Nyt:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

Henrik Rasmussen
Henrik Kronborg
Gunnar Dahl
Lise Andersen
Mads Jensen

Rønnebærvej 34
Olivenvej 5
Myntevej 21
Morelvej 7
Myntevej 26

86 42 72 06
30 51 79 21
22 91 15 44
83 42 05 01
40 74 85 39

MANDAG 23. JUNI 2014 KL. 20.00

HEL-BO indbyder igen i år til SANKT HANS-BÅL.

Traditionen tro vil Sankt Hans-bålet blive tændt på græsplænen
for enden af Berberisvej

Der vil selvfølgelig være mulighed for at grille/bage de
medbragte snobrød på grill-stedet ved siden af bålet.

Hjælp med
at sende

heksen til
Bloksbjerg

Beretningen fra generalforsamlingen
tirsdag den 4. marts 2014

kan læses på Hel-Bo's hjemmeside

www.helsted.dkwww.helsted.dk

SOMMERFESTSOMMERFEST

Lørdag den 29. november 2014 kl. 10.00-12.00
Klubhuset, Rønnebærvej 35

JULETRÆSFESTJULETRÆSFEST

Lørdag den 14. februar 2015 kl. 10.00-12.00
Klubhuset, Rønnebærvej 35

FASTELAVNSFESTFASTELAVNSFEST

Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00
Klubhuset, Rønnebærvej 35

GENERALFORSAMLINGGENERALFORSAMLING

Jeg står lige og funderer lidt over, hvorfor ikke alle i Helsted betaler
de sølle 50 kr., som det koster i kontingent for et helt års medlems-
skab af Hel-Bo.

Tænk på, hvilket arbejde bestyrelsen laver for borgernes skyld
- og de gør det ganske gratis. 
Få så lige betalt de 50 kr. Hilsen fra Helsted-knægten



HEL-BO
Med denne udgave af Hel-Bo Nyt
modtager du/I også opkrævning

for kontingent for 2014.

50 kr.
for et helt års kontingent.

Beløbet kan betales på
følgende måder:

1. På medfølgende giroblanket.

2. Overfør pengene til konto nr.
7230 - 1219498.

Put pengene i en kuvert og
kom dem i postkassen hos en
fra bestyrelsen.

3.

MEN: Uanset hvordan
I betaler, så husk afsender.K
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Vi håber og tror (selvfølgelig),
at alle i Helsted vil være med

til at støtte op om Beboer-
foreningen Hel-Bo og betale

..... ja hold nu fast

Møde med Verdo
om nye TV-pakker

Tirsdag den 1. april 2014 blev der i klubhuset på Rønnebærvej afholdt et
møde med Verdo om den fremtidige TV-pakke-struktur i Helsted. I mødet del-
tog en repræsentant fra Verdo samt ca. 60 interesserede beboere i Helsted.

Repræsentanten fra Verdo fortalte lidt om, hvad det var for et tilbud, de kom
med. Det gode var jo, at der i den nye TV-pakke ville være Viasat-kanaler, og
det endda til ca. den samme pris som i dag.

Efter oplægget var ordet frit til spørgsmål, og der var ivrig spørgelyst blandt
de fremmødte.
Da diskussionen var slut, blev der skredet til afstemning. Skulle vi have de
nye pakker med Viasat eller skulle vi beholde de nuværende?

Resultatet af afstemningen blev en meget stor tilkendegivelse af, at vi skal
have de nye kanaler. (Se skemaet nedenunder). Se også:
www.waoo.dk/forening for mere information.

Hold øje med udviklingen på Hel-Bo's egen hjemmeside
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