Kære Medlemmer af Aarsdale Borgerforening.
Vi har brug for jeres hjælp. En fælles indsats/hjælp til at få ajourført Borgerforeningens medlemsliste.
I de såkaldte ’gamle dage’, havde vi Birthe Kure, der tålmodigt gik rundt fra dør til dør og opkrævede
kontingent. Birthe er flyttet i ældrebolig i Svaneke, så vi ændrer praksis.
Kontingent opkræves fremadrettet via en reminder, som du får på mail – den får du primo februar.
Vi har brugt efteråret til at samle mailadresser og få justeret op på, hvem der bor hvor, for der flyttes jo stadig
ind og ud af husene.
Men, vi mangler stadig nogle. Spørg din nabo om de er medlem, få dem til at sende en mail til
lenestenstrop@mail.dk - så vi kan få dem på medlemslisten – selvfølgelig kun, hvis de ønsker det!
Et medlemskab er personligt. Det koster 100,- /år/person at være medlem, er du 65 år og derover koster det
kun 65,-/år/person. Børn er medlemmer til de bliver 18 år, hvis en forælder er medlem.
Borgerforeningen har i år ikke afholdt mange arrangementer p.g.a. Covid-19, men bestyrelsen har været i
fuld gang.
Det er BRK (Bornholms Regionskommune) der henvender sig til Borgerforeningen, når der skal lægges en
ny lokalplan, den har vi arbejdet med, og den kommer i høring inden længe. Vi håber at kunne holde et
Borgermøde i marts måned.
Derudover har Borgerforeningen stået for Nordea Projektet, hvor vi nu er i fuld gang med at flytte os fra ide til
handling, de mange penge 960.000,- skal ud og arbejde.
Det er ligeledes Borgerforeningen, der har stået for etableringen af badetrappen v/ saunaen.
Det er Borgerforeningen, der passer og plejer Aarsdalehuset (Borgerhuset).
Og endelig er det Borgerforeningen i samarbejde med Kildefestgruppen der søger finansiering til et
Madpakkehus i Parken.

Støt op om Borgerforeningen.
Som medlem får du oplevelser selv med en Covid-19 skygge.
Bedste hilsner og en god weekend
På vegne af Aarsdale Borgerforening

Fg. formand Karen Lynn Jacobsen

