Maj månads styrelsemöte är genomfört.
På dagordningen fanns bland annat:
Midsommarfirande
Hemsidan
Marieholmskampen
Sundelius marknad
Medlemsutskick
Midsommar
Den 22/6 arrangerar Byaföreningen midsommarfirande i Sundelius park i samma anda som de senaste
åren.Gemensam klädning och resning av stången - och bidrag i form av massor med grönt och blommor tas
tacksamt emot tillsamman med hjälp från er deltagande.
Maria och Johanna kommer att lekleda. Är någon sugen på att ställa upp och hjälpa till med sång och dans
kring stången får man gärna höra av sig.
info@marieholmsbyaforening.com
Hemsidan.
Vi håller på med ett administratörsbyte, uppdateringar får ta den tid de tar. Vi är mycket tacksamma för den
hjälp vi har i vår nuvarande hemsidespublicist.
Marieholmskampen
Intentionen är att även i år genomföra denna uppskattade lagtävling där ett antal föreningar går samman
och arrangerar olika roliga grenar. Den kommer hållas i månadsskiftet augusti/september.
Sundeliusdagen/Sundelius marknad
Byaföreningen har fått förfrågan från den nedlagda Företagarföreningen om vi kan tänka oss att ta över
konceptet. De har generöst meddelar att de gärna delar med sig av kontaktuppgifter, tips på tillstånd att
söka och allmänna råd. Vi är givetvis både glada och hedrade över frågan. Vi ser väldigt gärna att den
tradition som byggts upp kan fortsätta i någon form. Även kyrkan har hört av sig och vill delta som tidigare
om det blir av.
Styrelsen står nu i bryderi. Vi vill väldigt gärna, men inser att i år är det troligen lite sent att dra igång detta
massiva arbete. Till det kommer att vi är kort om folk. Det vi efterlyser är hjälp. Vi behöver en arbetsgrupp
som är villig att ta sig an Sundelius-projektet. Utan hjälp har vi inte möjlighet. Så frågan går ut till både
medlemmar och andra som vill ha kvar denna dag. Kan DU tänka dig ingå i en arbetsgrupp för att få till
stånd Sundeliusdagen? Hör av dig!
Medlemsutskicket 2018 är försenat vilket vi ber om ursäkt för. Men det är igångsatt och vissa delar av byn
har redan fått sina inbetalningskort, andras är på väg ut. En del medlemmar har hunnit betala innan
inbetalningskorten gick ut, ni kommer få era medlemskort! Var inte oroliga. Men vi ligger tidsmässigt efter
som sagt. Vi hoppas på överseende med det och försäkrar att vi gör vårt bästa.
Och en nyhet!!
Vi har ju Swish!! Så du kan enkelt betala medlemsavgift via några snabba klick.
Swishnummer:
123 534 2043
(Skriv namn och adress i meddelandet)
Det var det stora hela för nu. Du är alltid välkommen att höra av dig, hjälpa till eller ställa frågor och komma
med förslag.
Maila oss gärna.
info@marieholmsbyaforening.com

