HUSK! Hold dig altid opdateret om, hvad der sker
i beboerforeningen Hel-Bo. Det kan være
arrangementer eller nyt fra kommunen osv.
Hjemmesiden hedder www.helsted.dk
Selv om der er mange, der er
så fornuftige, at de samler
hundens efterladenskaber op,
så er der altså også en hel del,
der er fuldstændig ligeglade.
Forleden trådte jeg i en hundehøm-høm, der lå på fortovet.
Det lugtede fælt og gav en irriterende rengøring af mine sko.
Der er også nogle, der lader deres hund ''lave'' på
andre folks grunde uden at samle op. Jeg har selv
lige samlet tre høm-hømmer op på min grund.
Det kan da ikke være meningen, når kommunen
stiller gratis poser til rådighed.
HUSK nu at samle op. I kan selv komme til at træde
i en hundelort, og jeg skal hilse og sige, at det lugter
rigtig afskyeligt.
Helsted knægten

www.helsted.dk

47. ÅRGANG

NR. 1

Hel-Bo afholder generalforsamling

TIRSDAG
7. MARTS 2017
KL. 19.00
Sognegården Enghøj Kirke
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Velkomst ved formanden.
Valg af dirigent.
Formandens beretning ved Henrik Rasmussen.
Kassererens beretning ved Eigil Christensen.
Kontingentfastsættelse.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50,00 kr.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
Lise Andersen og Gunnar Dahl.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er:
Bent Reinhold og Birthe Christensen.
Valg af revisor. På valg er: Bruno Thomsen, revisor
og Lis Andersen, revisorsuppleant.
Diskussion vedr. hjertestartere i området.
Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde
senest den 28. februar.
Eventuelt.

Efter generalforsamlingen byder foreningen på lidt godt til ganen.

P.b.v. Henrik Rasmussen, formand

SLÅ KATTEN AF TØNDEN

SNERYDNING
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Tå slår vi

Alle friske piger og drenge
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katten af tønden

Det er grundejerens ansvar
at fortovene er
ryddet for sne
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Arrangementet
er aflyst
grundet
ombygning
af klubhuset

Vi henviser til Enghøj Kirkes Sognegård
søndag 26. feb. kl. 14.45, hvor der er
tøndeslagning

n

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

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

Henrik Rasmussen
Eigil Christensen
Gunnar Dahl
Lise Andersen
Mads Jensen
Bent Reinhold

Rønnebærvej 34
Egegårdsvej 41
Myntevej 21
Morelvej 7
Myntevej 26
Egegårdsvej 54

86 42 72 06
30 66 59 86
22 91 15 44
83 42 05 01
40 74 85 39
20 42 40 92

KONTINGENT
Der er desværre mange, der af en eller anden grund
endnu ikke har betalt kontingent for 2016.
Vi går ud fra, at det må være en forglemmelse, for det
kan da ikke være på grund af de 50 kr.
Er du en af dem, der har
glemt at betale, så se lige
at få det gjort. Kassereren
vil blive så glad.

50 KR.

Du kan overføre pengene til Jutlander Bank på konto nr.
9302 - 2072310082. - Det bliver aldrig for sent

Husk at notere, hvem det er, der betaler, så vi ved, hvem der kan
krydses af under betalt.

