Søndag d. 10. Januar kl. 13. Nytårskur i
Byhuset. Bylauget er vært ved en god frokost.
Søndag d. 7. Februar kl. 13. Fælles frokost. Mød
op og hils på de andre.
Søndag d. 7. Marts kl. 13. Generalforsamling.
Tirsdag d. 23. Juni kl. 18. Sct. Hans aften på
havnen.
Fredag og Lørdag d. 25.- 26. Juni Havnefest.
Søndag d. 10. Oktober kl. 13. Ålegilde i Byhuset.
Søndag d. 7. November kl.11. Brunch og banko.
Søndag d. 28. November kl.16. 1. søndag i
advent på Trekanten
Søndag d. 5. December kl.13. Fællesspisning i
Byhuset/ julefrokost.
Fredag d. 31. December Nytårsfest 2010 på
Gershøj Kro
__ sæt kryds. Hvis du har husket at betale
kontingent for 2010 (giro +04 +4326040)

www.gershojbylaug.dk
www.gershoej-by.dk

Bylaugets formål

Byhuset

er at varetage borgernes fælles interesser i Gershøj.

Du kan leje Byhuset til
dit eget arrangement.
Kontakt Kirsten
47527623
www.gershojbylaug.dk/
byhuset.htm

a. Ved at pleje fællesskabet mellem byens borgere, bl.a.
ved mindst fire årlige møder.
b. Ved at medvirke til bevaring og forskønnelse af
fællesarealer, veje, stier, beplantning m.m.
c. Ved at medvirke til at skaffe de faciliteter, der er
ønskelige for vort bysamfund herunder at administrere
og drive Byhuset, Havnevej 16 som møde og
samlingssted for byens borgere m.fl.
d. Ved at samarbejde med myndigheder, foreninger og
institutioner, der kan støtte bylauget i dets arbejde.
e. Ved at tilvejebringe og administrere de fornødne midler.
Faste aktiviteter i bylaugets regi:
Den første søndag i oktober, november, december,
januar, februar og marts er der fællesspisning/frokost i
byhuset. Ingen tilmelding (bortset fra ålegilde i oktober).
Pris 30,- kr. drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Sct. Hans aften på havnen
Havnefest den sidste fredag/lørdag i juni
Julearrangement 1. søndag i advent
Nytårsfest på kroen.
Ang. de enkelte arrangementer, så kig på opslagstavler i
sommerhusområdet, på Tranevej, havnen, købmandstien, på
”Trekanten” og hjemmesiden.
Du kan finde mange flere informationer på Bylaugets
hjemmeside.

www.gershojbylaug.dk

HUSK Betaling af kontingent.
Ved indbetaling af vedlagte girokort på kr. 125,00 fornyr
du dit medlemskab af Bylauget og Byhuset.
Hvis du ikke tidligere har været medlem, kan du også
betale på girokort eller kontakte Inge Kristoffersen.
Ved indbetaling inden nytår deltager du i lodtrækning om
en præmie. Vinderen udtrækkes ved Nytårskuren.
Kun medlemmer kan benytte Byhuset.
Gershøj Bylaugs bestyrelse:
Oldermand: Axel Christensen

47528888

Axel@gershojbylaug.dk

Viceoldermand: Trolle Mikkelsen 47527353
Kasserer: Inge Kristoffersen
47527716
Lennart Kjær
40413020

Trolle@gershojbylaug.dk
Inge@gershojbylaug.dk
Lennart@gershojbylaug.dk

Kirsten Vegge

47527623

Kirsten@gershojbylaug.dk

Ole Witek

47527224
47512751

Ole@gershojbylaug.dk

Anette Skarup
Suppleant:

47527267

Anette@gershojbylaug.dk

Lis Sigersted

47512430

Lis@gershojbylaug.dk

Pierre Schwartz

Pierre@gershojbylaug.dk

