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Fællesspisning i oktober

Fredag 24. oktober kl. 1900

Menú: 
Stegt flæsk med hvide kartofler og persillesovs.
Æblekage med hjemmelavet rasp og fløde.
Kaffe og småkager.

Øl, vin og sodavand kan købes til de sædvanlige favorable priser.

Entré børn 25,- voksne 50,-

Ved fremtidens fællesspisninger er vi i bestyrelsen blevet enige om
at forsøge at finde de som skal stå for madlavningen ved næste
arrangement.
Dette for at planlægge i god tid, men samtidig involvere hele byen
i disse arrangementer.



Krejbjerg Borgerforening indkalder til:

Ordinær generalforsamling 
tirsdag 11. november 2008.

Kl. 1930 i Krejbjerg forsamlingshus

Dagsorden:

1: Valg af dirigent.

2: Formanden aflægger beretning.

3: Kassereren fremlægger regnskabet.

4: Fusion med Krejbjerg Ungdoms & Idrætsforening.

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Nuværende bestyrelse:

Bjarne Støjberg (på valg).
Bente Sørensen
Susanne Rusbjerg (på valg).
Kirsten Madsen.
Åge Bengaard (på valg).
Hans Henrik Rasmussen
Hans O. Bajlum (på valg).

Suppleant: Bente Rossen. 

6: Valg af revisorer.

Nuværende revisorer:
Susanne Maigaard.
Bo Frandsen (på valg).
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7: Indkommende forslag.

8: Eventuelt.

På generalforsamlingen er det meningen at færdiggøre sammenlæg-
ningen af Krejbjerg Borgerforening og Krejbjerg Ungdomsforening,
udkast til vedtægter for den nye forening kan læses i Krejbjerg Nyt
september eller på www.krejbjerg.dk

Krejbjerg Ungdoms og idrætsforening indkalder til:

Ekstraordinær generalforsamling 
tirsdag 11. november 2008.

Kl. 1930 i Krejbjerg Forsamlingshus

Dagsorden:

1: Valg af dirigent.

2: Fusion med Krejbjerg Borgerforening.

Medlemmer i Krejbjerg ungdomsforening

Pia Skipper (på valg).
Elsebeth Albrechtsen (på valg).
Per Pedersen (på valg).
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Arrangementer resten af året

Fredag 5. december
Julefællesspisning.  Sæt allerede nu et kryds i kalenderen og inviter
familien med til denne traditionsrige aften med duft, lyd og smag af
julen.

Søndag 7. december
Julelotteri.  I lighed med sidste år er der store flotte præmier og til
sidst spiller vi om et gavekort på 1000,- dejlige kroner til Danbo
Møbler, Skive.

Hovedsponsor: Danbo Møbler, Skive

Søndag 28. december
Børnenes Juletræsfest.  Vi har taget træet ind fra torvet, pyntet op
og skabt den sidste ”bagjuls” stemning, til lejligheden komme Jens
Jacobsen og spiller til salmerne og en lille dans.
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