Här följer sista Bygdegårdsbladet för 2019. Det har varit ett intensivt år.
Våra olika aktiviteter har varit välbesökta och än är det inte slut....
-Nu närmast står vår traditionella julbuffé för dörren den 22 nov.
-Ängelholms kommuns nye bibliotekschef kommer till Ausås den 10 dec.
Passa på och kom till Bygdegården då och visa att vi vill behålla vårt
Bibliotek.
-Årsmötet för verksamhetsåret 2019 kommer att hållas 14/2 2020. Vi ser
gärna att fler vill engagera sig i vår bygdegård och dess framtid så känner du
att du kan bidra så kontakta gärna vår valberedning eller någon i styrelsen.
Mer information om ovan aktiviteter finns i detta utskick.
Pubkvällarna kör vidare sista fredagen i månaden enligt tidigare utskick.
Med varma hösthälsningar
/ Claes
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Årsmöte 2020
Ausås Bygdegårdsförenings medlemmar kallas härmed till årsmöte

Fredagen den 14 februari 2020 kl. 18:30
Efter mötet bjuder föreningen på en bit mat. För att deltaga i måltiden, anmäl dig till Monica Jönsson 070 - 376 74 33
senast måndagen den 10 februari.
På mötet kommer ett förslag från styrelsen att ändra /uppdatera föreningens stadgar att behandlas. Såväl de nuvarande
som de föreslagna nya stadgarna publiceras på föreningens hemsida (”www.ausasbygdegard.se”) under fliken
”Dokument”
De medlemmar vi har mail-adresser till får stadgarna tillsammans med detta Bygdegårdsblad per mail.

Förslag till dagordning för årsmötet:
§1

Val av mötesordförande och sekreterare

§2

Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll

§3

Fastställande av dagordningen

§4

Fastställande av röstlängd

§5

Godkännande av kallelse

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det gångna året

§7

Revisorernas berättelse

§8

Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

§ 10 Beslut om
a) antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare
b) mandatperiod
c) ev. ersättning till styrelse m.fl.
§ 11 Val av ordförande i föreningen
§ 12 Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare
§ 13 Val av revisorer och ersättare
§ 14 Val av valberedning
§ 15 Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift
§ 16 Förslag från styrelsen och ändring / uppdatering av föreningens stadgar
§ 17 Skriftligt inlämnade motioner från medlemmarna
§ 18 Vid årsmötet väckta frågor

Observera
Frågor du vill skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 27 januari.
Har du synpunkter på styrelsens sammansättning, kontakta valberedningen: Rickard Forsell eller Kenneth Rafstedt.

Håll byn levande!
Kom och gör din röst hörd
när man nu för en gångs skull ber om den.

Nu fyller vi biblioteket helt den 10 december!

Julbuffén
Nu e´de´snart jul – igen! Fredagen den 22 november kl. 19:00 är det återigen dags att hälsa alla föreningens
medlemmar hjärtligt välkomna till årets traditionella julbuffé i Bygdegården.

Anmälan till Monica Jönsson, 070 - 376 74 33 , senast måndagen den 18 november. Avgiften, 175:- betalas
på plats. Observera att anmälan är bindande.

Tänk på att antalet är begränsat till 45 personer ( brandskyddets krav på lokalen ), så vänta inte, anmäl direkt!

Program våren 2020
Pubkvällar:
31 januari
28 februari
27 mars
24 april
29 maj
26 juni
På ett antal av pubkvällarna kommer vi att bjuda på program. T.ex live-musik, musik-quiz
och kanske ett mini-disco för medföljande barn. Info om detta kommer på vår Facebook-sida.

Årsmöte med en bit mat efteråt, fredagen den 14 februari. Anmälan för deltagande i måltiden
till Monica Jönsson tel 070 – 376 74 33 senast måndagen den 10 februari

Whiskyprovning fredagen den 13 mars. Kenneth Rafstedt guidar oss genom denna djungel av
goda drycker. Föranmälan krävs.
Obs. begränsat antal platser.
Detaljerad info kommer på vår Facebook-sida när det närmar sig.

Påsksamkväm med vår traditionella påskbuffé, fredagen den 3 april klockan 19:00
Anmälan till Monica Jönsson på 070 - 376 74 33 senast måndagen den 30 mars Detaljerad info
kommer även på vår Facebook-sida när det närmar sig.

Ausås Familjedag
I september arrangerade Bygdegårdsföreningen traditionellt årets Familjedag.
Som vanligt var det aktiviteter tillsammans med och i biblioteket för de små.
För de stora fanns lokala konstnärer på bägge våningarna i Bygdegården. Man inte
bara ställde ut sina alster, man demonstrerade även hur de kommer till.

Årets medverkande var Britt Berlin, Maija Håkansson, Kenneth Rafstedt och Olle
Sålder.

Green Screen – ”bildmanipulering” för de små med Thomas från biblioteket och
Anette Söderlund från Kulturporten

Britt Berlin visar sina alster

Maija Håkansson visar sina alster

På ovanvåningen huserade herrarna
Rafstedt och Sålder

Vette och morkulla av Maija Håkansson

Solbadare? Av Britt Berlin

Sist, men absolut inte minst,
grillade scouterna korv.

Hjälp!

Har du en Gårdsmålning vi får låna och fotografera hör av dig till
Leif Nyrell 070 – 736 1198 eller leif.nyrell@icloud.com

