
Årsprogram 2015

GRUMSTRUP FORSAMLINGSHUS

OG BORGERFORENING



Årets aktiviteter 2015 
• Fredag d. 20. marts kl. 18.00 - Generalforsamling

Generalforsamling for forsamlingshuset *
Generalforsamling for vandværket *
Beretning ved repræsentant fra Landsbyrådet
Vi genoptager den gamle tradition med bøfgilde og pakkeauktion. Ind-
gangsbilletten er en pakke til 50,- kr. Tilmelding senest den 17/3 til Aage, 
4018 5815, eller Poul Erik, 4011 1506.
* Dagsorden ifølge vedtægter.

• Lørdag d. 13. juni - Sommerfest
Vær med hele dagen sammen med resten af byen. Vi skal have sæbekas-
seløb og kagedyst, m.m. og slutter af med årets hyggeligste teltfest for 
hele familien. 

• Lørdag d. 3. oktober kl. 18.30 - Høst- og løvfaldsfest
Vi fejrer på traditionel vis at høsten er kommet i hus og bladene er faldet af 
træerne. Festen er for voksne - unge som ældre.

• Tirsdag d. 3. november fra kl. 18.30 - Andespil
Kl. 18.30-19.30 – børnebanko med flotte præmier.
Kl. 20.00-22.00 – voksenbanko med 20 ænder, m.m. på højkant.
Kom til en hyggelig aften for store og små og vind årets julemenu.

• Søndag d. 29. november kl. 16.00 – Juletræet tændes
Se årets flotteste juletræ med julelys. Forsamlingshuset giver gløgg, varm 
kakao og æbleskiver, og måske kommer julemanden forbi. 

• Søndag d. 7. februar 2016 - Fastelavn
Vognene kører fra forsamlingshuset kl. 9.30 for at samle slik og penge ind 
til forsamlingshuset, som traditionen byder. Kom varmt klædt på og tag 
evt. et gammelt tæppe med. 
Festen starter kl. 16.00 i forsamlingshuset. Kom udklædt til tøndeslagning 
og fastelavnsboller.
OBS! Vognene klargøres dagen før kl. 14.00 i Aages maskinhus.

Vi glæder os til at se jer 
Følg også med på vores hjemmeside www.grumstrupweb.dk og i de ny-

hedsbreve, der sendes pr. mail et par gange om året.



• Priser på udlejning

Låne huset nogle timer en dag til et privat arrangement:
Kr. 300 + selv stå for al rengøring

Låne huset nogle timer til et alment arrangement:
kr. 15 pr. medvirkende – f.ex. gymnastik

Leje af huset til privat arrangement en weekend, inklusiv inventar:
Medlemmer:   Kr. 1.750. Fredag med + kr. 350
Ikke medlemmer:  Kr. 1.950. Fredag med + kr. 350
Depositum:   Kr. 1.000

• Kontingent for 2015

Takster – Enlige: Kr. 100, par: kr. 200, pensionister: Kr. 50
      
Du kan indbetale kontingent via netbank til:
Sparekassen Kronjylland, reg. 6123 kontonr. 9042 604 542
NB! Husk at angive navn og adresse ved indbetaling

Ønsker du i stedet at betale kontant – kontakt da kasserer Wiebe Huitema, 
tlf.: 6142 4545.

Har du spørgsmål eller ønsker til aktiviteter er du altid velkommen til at kontakte 
medlemmerne af bestyrelsen. Se også det vedlagte indlæg.

• Bestyrelse 2014

Formand    
Aage Frandsen, tlf. 4018 5815    

Næstformand og kasserer 
Wiebe Huitema, tlf. 6142 4545   

Udlejer
Dennis Knudsen, tlf. 2095 5267, 
grumstrupforsamlingshus@gmail.com

Sekretær og hjemmesideansvarlig
Berith Toftgaard, tlf. 6067 0220 

Medlemmer
Karina Jensen, tlf. 4219 3073

Per Nymann, tlf. 4036 4159

Kevin Brummerstedt, tlf. 7025 4256




