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EN DÅRLIG JOKE: 

- Hvorfor blev rengø-
ringsdamen fyret?

- Hun mobbede gulvet.  
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Landsbyposten 
udgives af, på det årlige repræsentantskabsmøde 
(generalforsamling), valgte bladudvalg. Repræsentant-
skabet består af lokalområdets foreninger m.m., som 
er medlem af Landsbyposten 

Bladet redigeres af
Vibeke Rørbek (se bagsiden) 

Bladudvalget: 
Navn:     Telefon:
Steen Knudsen (Formand)        60 65 02 42 
Erik Øllegaard (Næstform.)       61 36 74 64
Bjarne Lefevre Larsen (medlem)       61 72 16 57
Kirsten Lindholt (Kasserer)       30 29 91 71
Kirsten Mortensen (Sekretær)        21 65 20 75
Vibeke Rørbek (Redaktør)         29 37 57 51

Vibeke Rørbek forbeholder sig ret til copyright på egne 
illustrationer og annoncer produceret til bladet.

Bladet udkommer 6 gange om året i  
slutningen af ulige måneder.

Deadline: den 5. i ulige måneder

Oplag: 690 stk. 

Abonnement kan tegnes for 125 kr.
Bladet tilsendes 6 gange om året. 

S/H - annonce priser:  Pr. blad Pr. år 
Helside   450,- 2.250,- 
1/2 side   275,- 1.375,-
1/4 side    200,- 1.000,-

Farve - annonce priser:  Pr. blad  Pr. år
Helside   600,-  3.000,-
1/2 side   375,-  1.875,-
Alle annoncepriser er excl. moms.

Bogen Almind Sogn - før og nu
- udkommet i 2009. Den er husstandsomdelt sammen 
med Landsbyposten april/maj ’09. Bogen er tænkt som 
en velkomstgave til nye tilflyttere. Bogen fås ved hen-
vendelse til formændene for Almind Borgerforening og 
Birgittelyst Grundejerforening.

IndholdIndhold
AB IF Program........................................4-5
Leg og Spis...............................................7
Grundejerforeningen.........................9-10
Pensionistforeningen...........................11
Almind Borgerforening......................12-17
LandsbyPosten.................................18-20
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AB IF Program AB IF Program 

TumlingeLEG 0-3 år                                                                                    
v/ Mie 
For alle børn fra 0-3 år ifølge med en voksen.
Kom og vær med til en times leg med sang, dans og motoriske udfordringer.
Mandage fra 17-18.
Kontingent: 450 kr for hele sæsonen (indtil påske 2023).
Holdopstart: September 2022, præcis dato annonceres senere på abif.dk.

Børnetons 3-6 år                                                                                  
v/ Simone
Igennem leg til musik og på redskaber, skal vi drøne rundt, trille, rulle, hoppe og springe,
mens mor og far venter udenfor.
Onsdage fra 17-18.
Kontingent: 450 kr for hele sæsonen (indtil påske 2023).
Holdopstart: September 2021, præcis dato annonceres senere på abif.dk.

Cross Gym                                                                                         
v/ Ina og Jesper Kjemtrup
Kom og vær med til en times træning, hvor musklerne blir styrket, pulsen kommer op og 
vi gerne skal have et smil på læben.
Vi træner udendørs fra engang i august 2022 kl 18-19, i alt 6 gange. Derefter
starter indendørs sidst i september 2022 kl 18:30-19:30, indtil foråret 2023, hvorefter vi 
træner udendørs i cirka 2 måneder.
Kontingent: 650 kr for indendørssæson, udenfor koster 250 kr.
Holdopstart: August 2022 (ude) og september 2022 (inde), præcis dato annonceres 
senere på abif.dk.

Spil tennis                                                                                        
Spil tennis på Alminds flotte tennisbane ved klubhuset på Vranumvej 10.
Banen er klar mellem 1. maj til omkring 1. oktober.
Kontingent: 600 kr. for fri afbenyttelse af banen i 2022 (300 kr for halv sæson efter 1.
august). Kontakt Anders Åge K. Laier tlf. 40239660 for udlevering af kode til banen.

Området hyggeligste idræts- og gymnastikforening
Her er plads til alle - i Almind Kultur- og forsamlingshus 

(kun 10 min fra Viborg) 
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AB IF Program AB IF Program 
Stram op og styrke                                                                                        
v/ Kirsten Mortensen
Fokusområde er de store muskelgrupper: mave, balder, lår og ryg, med henblik på at øge
udholdenhed, smidighed, balance og kropsbevidsthed. Yogalignende øvelser indgår.
Øvelserne er enkle og ukomplicerede. Nye som tidligere deltagere er meget velkomne, 
også efter sæsonen er startet.
Onsdage fra 18:15-19:15.
Kontingent: Kun 650 kr for for hele sæsonen.
Holdopstart: September 2022, præcis dato annonceres senere på abif.dk.

Selvforsvar for kvinder                                                                      
v/ Stefan Rydahl Sørensen
Gratis introduktion til selvforsvar - tag en veninde med, hop i trænings-
tøjet og kom og prøv selvforsvar! Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op.
Selvforsvar er ikke kun hvordan du passer på dig selv. Du vil blive bedre til at koncentrere
dig, få en bedre kropsforståelse, mere selvtillid og du lærer at genkende faresignaler samt
nedtrappe konflikter. Vi træner simple og effektive teknikker, hvor alle kvinder kan være 
med.
Kontingent: 650 kr for hele sæsonen. Onsdage kl. 18:30-20:00.
Holdopstart: September 2022, præcis dato annonceres senere på abif.dk.

Floorball                                                                                         
Kom og vær med - det er sjovt og giver sved på panden.
Alle kan deltage. Onsdage fra 19:30-20:30.
Kontingent: 650 kr for hele sæsonen.
Holdopstart: September 2022, præcis dato annonceres senere på abif.dk.

Petanque/boccia                                                                                         
Vi spiller hele året. I og udenfor klubhuset i Almind spiller vi petanque. Undervejs får vi 
kaffe og hyggelig snak. Der er plads til flere.
Tirsdage kl. 10-12. Kontingent: 400 kr årligt.
 

Tilmeldning og mere information på AB IFs hjemmeside: www.abif.dk 
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AB IF AB IF 
Leg & Spis i Almind

Vi gentager succesen!

Gymnastikudvalget i AB-if inviterer til Leg & Spis den 17. august 2022 fra 17.00 til 
18.30.

Vi mødes på legepladsen ved klubhuset i Almind kl 17.00 og leger en halv time. 
Herefter spiser vi sammen (frikadeller og pastasalat).

Husk at medbringe eget service og drikkevarer.

Pris 45 kr. pr. voksen. Alle børn er gratis.

Kom og vær en del af fællesskabet. Vi håber at se jer.

Tilmelding til Julie senest 10. august på 22 42 32 65.
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GrundejerforeningenGrundejerforeningen
Grundejerforeningen Birgittelyst

Projekt hastighedsnedsættende foranstaltninger.
Vi arbejder som bekendt pt. på to overordnede områder, nemlig primært på initiativer 
på vores gennemfartsvej Tostrupvej samt initiativer på vores private fællesveje, hvor vi pt. 
arbejder med skiltning, chikaner/blomsterkasser og vigelinjer. De to overordnede områder 
har begge til formål at få nedsat hastigheden på vores veje og har indbyrdes sammenhæng, 
og sidstnævnte har endvidere en slags symbolværdi for fremdriften i førstnævnte.

Vi har senest eksperimenteret med chikaneopstilling på Rosenstien. Vi har haft besøg af
kommunen i vores område med henblik på bl.a. at få indstillet chikaner/blomsterkasser 
mest optimalt men også for at sikre, at de kan passeres af alle køretøjer her især også store
lastbiler m.fl. Vi går nu videre med opstilling af chikaner/blomsterkasser på Rønnestien samt 
færdiggør opstillingen på Rosenstien. De vil blive opstillet efter de guidelines, som vi har 
modtaget fra kommunen.

Vi vil fremadrettet informere omkring yderligere tiltag i projektet via mail og opslag samt på 
den kommende generalforsamling.
Der ligger også yderligere informationer omkring projektet på vores hjemmeside under gene-
ralforsamlinger samt tidligere udsendt mail og opslag på FB i februar.

Besøg af Viborg Varme.
Der bliver jævnligt delt viden omkring alternative energikilder til den dyre gas, som mange
ejendomme opvarmes med i vores område. Vidensdelingen er rigtig godt og til stor nytte for 
os alle. Fortsæt endelig med vidensdelingen.

Vi modtager også i bestyrelsen direkte henvendelser fra boligejere omkring mulighed for 
etablering af fjernvarme i vores område.

Vi arbejder pt. på at få arrangeret et besøg af Viborg Varme, som kan fortælle meget mere
omkring vores muligheder og fremtidsperspektiver og planer i relation til fjernvarme.

Vi har senest svaret på et spørgsmål omkring fjernvarmen på et opslag her på FB. Måske har
du allerede set det, men vil alligevel tillade at gentage følgende:

Opbakningen til naturgas er generelt stadig ikke stor herude (endnu). Viborg Varme kalkule-
rer med mindst 70% tilslutning af boligerne herude, før det er rentabelt at starte projektet 
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GrundejerforeningenGrundejerforeningen
op. 70% vil sige knap 170 boliger ud af ca. 240 boliger. Indtil nu har knap 20% tilkendegivet, 
at de gerne vil have fjernvarme. Så der er et stykke vej endnu.

Derudover skal vi nok forvente, at der vil gå yderligere en del projekttid fra tilsagnet er nået til
projektet kan gå i gang. Så alt andet lige skal vi nok forvente, at der går nogle år før mulighe-
den foreligger. Der sker meget politisk i denne tid, som måske kan ændre på forholdene.

Du kan følge tilslutningen her (og også give tilsagn): https://slipgassen.dk/oversigtskort/

Er du interesseret i fjernvarme, men har endnu ikke givet tilsagn om interesse, kan vi kun 
opfordre til at gøre dette på linket.

Så snart vi har en endelig mødeaftale med Viborg Varme, melder vi ud via opslag og mail.

Landsbyposten.
Vi foretog i sidste måned som bekendt en spørgeundersøgelse omkring, hvordan man frem-
adrettet ønsker at modtage Landsbyposten, der udkommer 6 gange om året.

Vi modtog knap 100 tilbagemeldinger. Langt de fleste vil gerne modtage Landsbyposten di-
rekte via mail, og vi udsendte derfor allerede april/maj nummeret med mail. Derudover blev
der linket til Landbyposten via opslag her på FB. Sluttelig kan Landsbyposten nu også tilgås
fra vores hjemmeside www.birgittelyst.info under menupunktet ”Nyheder”.

Vi vil derfor fremadrettet udsende Landsbyposten via mail, linke til bladet via FB opslag samt
indlægge bladet på hjemmesiden.

Tilbage er en meget lille restgruppe på knap en håndfuld beboere i vores område, som hver-
ken er på FB, mail eller internet. Vi vil arbejde på, at de også får adgang til Landsbyposten via 
et udprintet nummer, som kan cirkulere blandt denne gruppe.

Vi gennemgår også spørgeundersøgelsen på den kommende generalforsamling.

For Grundejerforeningen Birgittelyst
Henrik Møller
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Almind/Birgittelyst senior og pensionist forening
Program for efteråret 2022

Mandag d. 12/9, kl. 14.00
Verden ifølge GUF, ved Thora E. Laurbjerg

Mandag d. 26/9, kl. 14.00
Kommer Sundhedscenter Viborg på besøg og holder foredrag om sundhed,
kost og motion.

Mandag d.10/10, kl. 14.00
Underholder ” Henne med venner ”, Glade spillemænd.

Mandag d. 24/10, kl. 14.00
Mit liv som fængselsbetjent ved Winnie Holm.

Mandag d. 7/11, kl. 14.00
Underholder Jacob Bjerre med sang og musik, historier.

Mandag d. 21/11, kl. 14.00
Far og søn på cykel i indisk Himalalaya foredrag med Poul Grønne Kristensen.

Mandag d. 5/12, kl. 14.00
Juleafslutning med Bodil Toftdal som vil underholde os. Vi ønsker hinanden en
glædelig jul og på gensyn i 2023.

 

PensionistforeningenPensionistforeningen
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Landsbyposten
Som annonceret er der blevet afholdt repræsentantskabsmøde i Landsbyposten.
Borgerforeningen kom med forslag om at undersøge borgernes ønsker til hvordan
de ønsker at modtage landsbyposten fremover, efter at man i en periode ikke har
udgivet i papirform som tidligere. Det blev taget godt imod.
Der blev udformet et spørgeskema, som alle forhåbentlig har modtaget, og mange
har også afleveret dette enten i postkasse eller pr mail.

Resultatet af undersøgelsen blev følgende:

       Almind       Birgittelyst       Lysgård       Ialt
Ca. antal spørgeskemaer omdelt   210     269             125  604
Antal skemaer afleveret    66     91               14 171
Antal der ønsker den i papirform   37     14                 3   54
Antal der ønsker den i papirform + på mail  13
Antal der ønsker den pr mail   34     58                13  105
Antal der ønsker den på hjemmesiderne  11     32                 2  45
Antal der ønsker den på Facebook   10     25                 2  37
Antal der gerne vil betal 100 kr. pr. husstand  27       9                 1  37
Antal der gerne vil betale 200 kr. pr husstand  16       6                 1  23

Som det fremgår af ovenstående har der i gennemsnit været en besvarelses % på 28,3 % 
med bedst besvarelses % i Birgittelyst.

Som det også ses, er der flest, der ønsker Landsbyposten i elektronisk form, hvor 105 ønsker 
at få den tilsendt på den opgivne mailadresse.

54 ønsker stadig at Landsbyposten modtages i papirform, primært fordi det er den eneste 
mulighed for at kunne modtage Landsbyposten eller har svært ved at modtage den på anden 
vis, eller regulært ønsker den på denne form.

Vi er nu ved at undersøge, hvad det vil koste at trykke et lille parti i papirform. Den vil som 
udgangspunkt blive omdelt til disse som tidligere. Det betyder, at det vil komme til at koste et 
eller andet beskedent beløb at modtage den i papirform.

Almind BorgerforeningAlmind Borgerforening
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De, der ikke har svaret på spørgeskemaet, vil kunne hente den på hjemmesiderne, hen-
holdsvis Grundejerforeningens og Almind Borgerforenings www. Almindby.dk eller på 
facebook.

Afklaring vil nok ikke nå at være klar til Juni-Juli nummeret.

Almind Borgerforening v. A.Å.K.Laier

Afklaring på vej:
Jeg henvendte mig til Almind Værk ved ejer Knud Erik Andersen. Han gav med det samme ud-
tryk for, at kunne han hjælpe med at få trykt de 50-60 Landsbyposter i papirform, der er tale 
om ville han gøre det. Han vidste ikke, om deres printer/kopimaskine kunne dette. Næste 
morgen ringede Knud Erik, at der lå et eksemplar, præcis som de så ud, dem vi runddelte til 
alle, og samme kvalitet og farver, ud fra den aktuelle pdf-fil, dog er den ikke hæftet. Så vi får 
trykt de 50-60 stykker til dem der ønskede det. Knud Erik melder ud, at det bliver til kostpris.
Prisen bliver formentlig mellem 100 og 200 kr. for de 6 blade pr år.

Mange hilsener
Anders Åge

Bemærkninger i spørgeskemaerne om Landsbyposten i Almind og Lysgaard.

God ide at den kommer i et format, der kan printes(så man ikke printer kalenderen ud)

Ser det ikke på www. Er ikke på facebook. Er annoncesponsor, vil hellere betale mere for 
sponsorat. Har ikke set Landsbyposten, siden den kom i papirform.

Jeg mangler en vigtig oplysning. Hvad koster det at trykke bladet? Det er for let bare at sætte 
kryds ved ”som tidligere”.

Kunne man f.eks. have farvetrykt omslag på glittet papir(som tidligere) og så alt indholdet i 
sort/hvidt på mere tarveligt papir for at holde prisen nede.

Vil kun fortsætte med annoncer, hvis det er i papirform og vil godt betale mere.

Almind BorgerforeningAlmind Borgerforening
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Almind BorgerforeningAlmind Borgerforening
Jeg betaler gerne 100 kr. eller 200 kr./år, hvis det betyder at borgere, der har lidt eller ingen 
internetadgang, kan få den i papirudgave. (NB! Sætter selv kryds i mail, hjemmeside + 
facebook) 

Evt. opfordre folk til at sende historier o.l. ind til bladet.

Hvis landsbyposten kun fortsætter i net-udgave, så ønsker vi ikke at annoncere i den længe-
re.

Om det er i papirform eller pr mail er vi åbne over for, bare det kommer i en form, så man 
kan forstørre det, så det er læseligt.

Hvis der er mest stemning for papirform, er det underordnet, om det er 100 kr. eller 200 kr., 
det drejer sig om.
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Almind BorgerforeningAlmind Borgerforening
Regulering af krydset ved ”Højene”

Det har været en langsommelig proces at få noget gjort ved krydset ved højene. De første 
mange år Borgerforeningen henvendte sig til Kommunen, Trafik &amp; Veje, blev vi afvist 
med bemærkning om, at vi var et stykke nede i prioriteringen, selv om der skete flere uheld 
i krydset hvert år og en del alvorlige. Når vi pressede på skyldtes det ikke mindst, at en del 
personer i Almind havde været involveret i uheld i krydset og flere med me´n til følge. Det 
skulle have været lavet i 2021. Nu satser vi på at det bliver lavet i indeværende år.

Medsendte skitse viser den aftalte plan.

Almind Borgerforening A.Å.K.Laier
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Torsdag den 23. juni 2022

Almind Borgerforening afholder Sct. Hans aften
med hvad der til hører

på plænen ved Klubhuset og Forsamlingshuset

Lidt anderledes i år, - vi starter med båltale
Med MF Søren Pape Poulsen kl. 17.30

Efter at have sunget en sang

Vi var så heldige at Søren kunne nå vores båltale inden båltale et andet
sted, vi glæder os til at høre Søren Pape.

Herefter er der fra ca. kl. 18.00 
Øl-ben og kartoffelsalat 

Pølser og flutes
Drikkevarer kan ligeledes købes

Bålet tændes kl. 19.00

Inviter naboen med og kom til bål og hygge midt i Almind By

Alle er velkomne

På glædeligt gensyn
Almind Borgerforening
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Indvielse af Multibanen midt i Almind
Lørdag den 11. juni kl. 10.00 til 13.30 2022

Vi samles ved multibanen til velkomst og hvor der fortælles lidt om arbejdet for anlægget, 
sponsorer og frivillig indsats. 
Måske er der andre, der sil sige et par ord, inden snoren klippes.

Kl.ca. 10.45 vil Søren Brynjolf underholde alle i ¾ til 1 time og måske har 
Søren sin lille følgesvend med?

Det vil være muligt at forsyne sig med drikkevarer fra kl. 10.00. Fra ca. kl. 11.45 vil pølsevog-
nen være klar med servering af pølser. Der bliver mulighed for at slutte af med en kop kaffe.
På dagen vil Tennisbanen være åben for prøvespil for alle. Legeplads og boldbane åben for 
alle.

Hvis det gode vejr er med os vil det meste foregå ude ellers bliver det i Forsamlingshus med 
Søren Brynjolf og Klubhuset til kaffe.

Alle borgere , og alle der har været involveret i, at opførelse af Multibanen kunne lade sig 
gøre, inviteres.

Aktiviteteudvalget
v. Anders Åge K. Laier

Almind BorgerforeningAlmind Borgerforening



18

LandsbyPostenLandsbyPosten
Repræsentantskabsmøde for Landsbyposten, torsdag den 10.februar 
2022
Deltagere:Susanne Hedemann og Solveig Poulsen (Almind pensionistforening), Henrik Møl-
ler (Birgittelyst grundejerforening), Anders Aage Laier og Bo Boysen (Almind borgerforening), 
Jette Johnsen og Bitten Sivebæk (menighedsrådet), Laila Ravn og Birtha Jessen (Almind 
kultur- og forsamlingshus), Steen Knudsen (Landsbyposten), Klaus Thuesen (A/B idrætsfor-
ening), Ove Elgaard (Landsbuhuset Lysgaard) og Kirsten E. Mortensen (Landsbyposten og 
referent).

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
     Bo Boysen valgt
 2. Formandens beretning
     • Grundet covid-19 er dette repræsentantskabsmøde det første siden maj 2020
     • I flere år har der været tale om, at Landsbyposten skulle udkomme elektronisk 
         pgr. store trykkeudgifter, som der ikke er grundlag for at efterkomme. Maj/juni 
         udgaven 2021 blev den sidste i papirudgave
     • Landsbyhuset Lysgaard og Almind jagtforening har desværre opsagt medlems- 
        skabet
     • Stort ønske om, at flere borgere vil komme med indlæg i Landsbyposten
     • Vores nye redaktør sætter fortsat Landsbyposten op og lægger den ind på 
        facebook i gruppen Landsbyposten Almind Birgittelyst og Lysgaard
        Beretningen godkendt
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
      Kasseren er fraværende pgr. sygdom. Regnskabet foreligger ikke og er ikke 
      godkendt. Derfor godkendes regnskabet ikke. Der indkaldes til et ekstraordinært 
      repræsentantskabsmøde, hvor punktet tages op.
 4. Valg af to udvalgsmedlemmer
     • Erik Johnsen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen har ingen forslag. Punktet tages 
        op på ekstraordinært repræsentantskabsmøde
     • Kirsten Lindholt (nuværende kasserer) tager imod genvalg. Er valgt
 5. Valg af revisor og revisorsuppleant
     • Birgitte Knudsen modtager genvalg. Er valgt
     • Arne Ottesen er genvalgt som revisorsuppleant
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 6. Fastsættelse af kontingent
     Punktet er udsat , da det reviderede regnskab ikke foreligger
 7. Indkomne forslag
     Borgerforeningen: Omdeling af forslag til spørgeskemaundersøgelse til alle Land 
     bypostens læsere. Anders Aage Laier, Henrik Møller og Klaus Thuesen udfærdiger 
     sammen et færdigt spørgeskema. Anders Aage Laier påtager sig at kopiere dem. 
     Frivillige indkaldes til at hjælpe med omdelingen, så svaret foreligger til ekstrao-
     rdinært repræsentantskabsmøde
     • Idrætesforeningen: Forslag om, at Landsbyposten kommer som Nyhedsrev i 
        papirudgave, som også skal mailes til kirken, forsamlingshuset og Landsbypo-
        sten. Beslutning: at der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde
        den 31.03.2022 kl.19.00
 8. Eventuelt
     • Ove Elgaard forklarede, at Landsbyhuset har udmeldt sig, da de har behov for 
        at sende nyhedsbreve ud på andre tider, end når Landsbyposten udkommer. 
        De bruger Landsbyhusets hjemmeside, hvor informationerne bliver flittig læst
     • Enighed om, at det er betydningsfuldt, at flere vil skrive i Landsbyposten for at 
        gøre den mere spændende og attraktiv

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 31.03.2022 kl. 19.00

Deltagere: Susanne Hedemann og Solveig Poulsen (Almind pensionistforening), Henrik 
Møller og Bjarne Lefevre (Birgittelyst grundejerforening), Anders Aage Laier og Bo Boysen 
(Almind borgerforening), Jette Johnsen og Bitten Sivebæk (SAL menighedsråd), Laila Ravn 
og Birtha Jessen (Almind kultur- og forsamlingshus), Klaus Thuesen (Almind idrætsforening), 
Steen Knudsen og Kirsten Lindholt (Landsbyposten) og Kirsten E. Mortensen (referent og 
Landsbyposten)

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
     Bo Boysen valgt
 2. Godkendelse af regnskab 2021
     Indestående i banken: 22.249, 06 kr. Der er fortsat udestående på 9.680 kr., 
     som foreninger mangler at betale. De bliver betalt. Revisoren har gennemgået og 
     godkendt regnskabet. Regnskabet godkendt

LandsbyPostenLandsbyPosten
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LandsbyPostenLandsbyPosten
 3. Valg af udvalgsmedlem
     Klaus Thuesen er valgt
 4. Resultat af spørgeskemaundersøgelse
     • Kommentarer fra gennemgangen:
     • Hvordan kommer vi videre?
     • 60 svarer, at de helst vil have Landsbyposten i papirudgave
     • Kan de hente papirudgaven et bestemt sted: eks. ved kirken?
     • Kan foreningerne hente udgaverne og evt. levere dem til interesserede, som
        måske ikke selv kan hente dem?
     • Deadline for Landsbyposten er meget lang. Kan den ændres?
     • Har Landsbyposten fortsat sin berettigelse?
     • Gruppen Anders Aage, Klaus og Henrik stiller sig til rådighed til at finde ud af 
        det præcise antal for dem, der reelt ønsker/har behov for papirudgaven
     • Vi fortsætter med udgivelse af Landsbyposten hovedsagelig i elektronisk udgave
     • Kan vi få et firma til at printe de færre udgaver ud til en forholdsvis lavere pris?
 5. Fastsættelse af kontingent
     Samme som tidligere. Godkendt
 6. Evt.
     Omdelt til deltagerne: Muligheder for Landsbypostens økonomi
     Forespørgsel fra kasseren: at hun får kilometerpenge for kørsel til møderne. Det 
     er bestyrelsens/bladudvalgets beslutning
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Nedenstående støtter og står bag 

LandsbyPosten
Forening Kontaktperson Mail Telefon nr

AB Husflidsforening Karina Bitsch k.bitsch@email.dk 86 62 98 68

AB Idrætsforening Bjørn E. Christensen bec@bjorn--e-c.dk 28 47 72 88

AB Støtteforening Rene Andersen 
(Neser)

neser8800@gmail.com 60 13 96 54

Almind Borgerforening Anders Åges K. Laier laierfam@post5.tele.dk 40 23 96 60

Almind Jagtforening Erik Johnsen tolstrupgaard@8800.dk 61 36 74 64

Almind Kultur- og 
Forsamlingshus

Gerda Bitsch villybitsch@gmail.com 24 63 00 02

Almind 
Pensionistforening

Susanne Hedemann almind0942@gmail.com 22 75 60 74

Grundejerforeningen
Birgittelyst

Henrik Møller familienmoeller@fiberpost.
dk

40 64 25 73

Landsbyhuset Lysgaard Eliana Vejvad dia_eliana@hotmail.com 28 74 69 11

Menighedsrådet Ingerlise Rasmussen itr@fiberpost.dk 50 92 91 44

Deadline næste blad den 5. juli 2022
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Redaktion:

Vibeke Rørbek
mail: landsbyposten@gmail.com
mobil: 2937 5751

Har du spørgsmål til Landsbyposten 
eller vedr. udarbejdelse af materiale 
så kontakt:

Priser 2021


