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Hasle Byting  

                                                                                                            Hasle, den 13. december 2017
                           
Et år er ved at være gået og vi ønsker alle vore og jeres medlemmer en glædelig jul 
samt et godt nytår – med tak for et rigtigt godt samarbejde i årets løb.

I anledning af årsskiftet 2017 / 2018 inviterer Hasle Byting og Hasle Badeklub ALLE til en 
god oplevelse ved Havnebadet, søndag, den 31. december kl. 12 - 14.
Mød op og ønsk hinanden godt nytår! Der serveres varm kakao og suppe.
Der er mulighed for at vaske det gamle år væk ved en tur i havet og nyde varme saunaer. 

Fredag den 12. januar 2018 kl. 15-17– er der åbent hus på Rådhuset for både nye og 
gamle ”Hasleboer” under temaet ”Lad os snakke sammen-der er kaffe på kanden”.
Vi håber at flere af vore medlemsforeninger vil møde op!

På vores bestyrelsesmøde den 8.november 2017, blev det besluttet, at det årlige 
repræsentantskabsmøde og borgermøde vil blive afholdt onsdag den 14. marts 2018 kl.19
på Rådhuset, reserver allerede datoen nu. Dagsorden for mødet samt regnskab og budget
vil blive udsendt medio februar 2018.

Bytingets næste bestyrelsesmøde er fastlagt til fredag den 26. januar 2018.

Bestyrelsen vil igen opfordre til at I bruger Hasle Nyt til at fortælle om Jeres forening. Skriv
nu et indlæg til det næste nummer, der har deadline den 9. februar 2018. 

Ildsjælepris:
Prisen uddeles for 7. gang ved repræsentantskabsmødet den 14. marts.

Hasle Bytings ildsjælepris blev stiftet og besluttet på tingets bestyrelsesmøde den 9.maj 2011.
Prisen uddeles ved det årlige repræsentantskabsmøde – første gang i 2012
Med prisen følger diplom, blomster og gave
Hvem kan indstilles:
Enkeltpersoner, foreninger og organisationer i hele bytingets forenings-/interesseområde.
Indstillinger til prisen indsendes til formanden inden den 20.1.2018.
Mail: kajerik.mortensen@mail.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen                  http://www.haslebyting.com/
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