Henvendelse til Ferslev Bylaug kan ske til:
Formand:
Birthe Moberg Kristensen
Kirkegade 42, Ferslev
Tlf.: 47508480
birthemoberg@ferslevby.dk
Sekretær:
Jørgen Lund
Degnemosevej 4, Ferslev
Tlf.: 33117860 / 28898817
unit@private.dk
Kasserer:
Gorm Poulsen
Degnemosevej 6, Ferslev
Tlf.: 47512600 / 40315833
gp@degnemosegaard.dk
Bestyrelsesmedlem:
Helle Høgh
Hasselvænget 3a, Ferslev
Tlf.: 47526088 / 20777365
Bestyrelsesmedlem:
Bo Koch
Kirkegade 44, Ferslev
Tlf.: 50540790 / 47599990
dob@os.dk
Suppleanter:
Torben Koch
Fagerholtvej 1, Ferslev
Tlf.: 47526021

Jan Bo Sørensen
Kirkegade 42, Ferslev
Tlf.: 47508480 / 29610326
jbs@progrator.com

FERSLEV BYLAUG
2005

Ferslev Bylaug består reelt af alle de beboere i Ferslev med
tilhørende marker, der støtter bylauget ved at betale det årlige
kontingent, og dermed tilkendegiver deres interesse for Ferslev
og det arbejde en håndfuld mennesker ulønnet og i deres fritid
udfører bl.a. for at fremme fællesskabet.
Gennem årene har der været mange forskellige arrangementer,
der alle har haft til formål at ryste folk i byen sammen. Men
bylaugsarbejdet er ikke kun tant og fjas. I hele
trafiksaneringsforløbet varetog bestyrelsen løbende dialogen
med kommunen. Dette arbejde fortsætter, da der her i foråret
2005 stadig er forhold, der henstår uafklarede.
Det er en vigtig opgave for bestyrelsen, at holde øjnene åbne for,
hvad der rør sig, såvel i nærmiljøet som i ”den store verden”.
Når det drejer sig om nærmiljøet har vi brug for input fra alle, så
vi eksempelvis ikke skyder i blinde ved tilrettelæggelse af
arrangementer og lignende. Vi modtager derfor gerne forslag til
hvilken aktivitet netop du synes kunne være af fælles interesse.
At tage pulsen på ”den store verden” er, her i
kommunesammenlægningernes tid, en oplagt opgave for
bylauget. Og bestyrelsen forsøger at holde sig orienteret, bl.a.
ved at deltage i relevante informationsmøder. Senest var vi
repræsenteret på stormødet i cirkusteltet i Venslev.
Selvom bylaugets bestyrelse og hjælpende ånder arbejder
frivilligt og uden vederlag, er der intet der er gratis. Afholdelse af
enhver form for aktivitet er forbundet med nogle kontante
omkostninger.
Derfor, støt op om bylauget – jo flere midler der er til rådighed, jo
større mulighed bliver der for at tilbyde bredere aktiviteter, lave
bedre informationsmateriale med videre.
Ferslev bylaugs bestyrelse 2005

Den store grill på fællespladsen er nu helt færdig, og er blevet
rigtig flot. Planterne omkring pergolaen er vokset godt, siden de
blev plantet i 2003. Alt er altså parat til at pladsen kan tages i
brug for alvor.
Bestyrelsen sørger for optænding på følgende datoer:
Lørdag den 11. juni
Lørdag den 25. juni
Lørdag den 2. juli
Lørdag den 9. juli
Optændingstidspunkt kl. 18:00 er fælles for alle datoer.
OBS
Grillområdet er til fri afbenyttelse, man behøver således ikke
vente på, at der kommer et bestyrelsesmedlem og tænder op.
Husk oprydning og at tage affaldet med. Den firkantede
trækasse der står på pladsen, er ikke en skraldespand.

