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” Äntligen känns det som pandemin ger vika även om vi
bör fortsätta hålla avstånd och sprita händerna när vi
träffas. En fjärde våg vill vi helst undvika.

Vår uthyrning har startat och några gäster har redan bokat
lokaler. Pubkvällarna har satt igång, den första hölls
utomhus och juli månads i kombination med årsmötet.
I samband med årsmötet avtackades Leif Nyrell och Inga-
Britt Jönsson. Båda har varit länge i styrelsen och stöttat
föreningen på bästa sätt. Vi hoppas på deras fortsatta
stöd och tackar dem för deras tid i styrelsen.

Den nya styrelsen består av 7 ordinarie, men tyvärr inga suppleanter. Vi hade gärna sett att vi
kunde fylla på leden och känner någon för att göra en insats så kontakta Kenneth Rafstedt,
ordförande i valberedningen, eller någon i styrelsen.

En punkt på årsmötet var framtiden för Prästgårdsanläggningen. Info kring pågående samtal
gavs och stämman godkände att styrelsen kunde fortsätta samtalen med projektgruppen. Mer
info om detta följer.

Höstprogrammet finns också bifogat detta blad och följer tidigare års traditioner.

Tack för att ni fortsatt stödjer vår förening och hoppas vi ses under höstens träffar.”

Claes

http://www.ausasbygdegard.se/
https://www.facebook.com/groups/449327415409965
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ÅRSMÖTET

Ett möte, som varit uppskjutet i ett halv år, blev 
äntligen av.

Vi lotsades galant genom agendan av ordförande 
Inger Nyrell, bisutten av sekreterare Monica Jönsson.

Ingen av agendapunkterna visade sig vara kontroversiell
utan allt klubbades i fullständig enighet.

Den enda lilla besvikelsen var att styrelsen, fram till nästa
årsmöte i februari 2022, får klara sig utan suppleanter.
Tillgängliga kandidater räckte endast till de ordinarie 
posterna.

Nya, moderniserade stadgar klubbas igenom. De kommer att finnas, att läsa eller ladda ner, på vår hemsida
www.ausasbygdegard.se

Även mötesprotokollet kommer att läggas upp där.  

Efter mötet bjöds  medlemmarna på grillad korv och öl. Grillmästare var Gasolgrillkungen HÅJ.

http://www.ausasbygdegard.se/
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PROGRAM HÖSTEN 2021

Efter en lång Covid-nedstängning, kan vi då så smått återvända till normal verksamhet.
Av förståeliga skäl, finns inte mängder av verksamheter planerade för resten av året. Men
lite kommer vi att kunna bjuda på:

PUBKVÄLLAR

Fredagen den 27 augusti

Fredagen den 24 september  (pub med traditionell Oktoberfest. Mer info kommer på Facebook))

Fredagen den 26 november.

JULBUFFÉ planerar vi för fredagen den 19 november.  Mer information kommer på vår 
Facebook-sida när det närmar sig.

HÅLL ÖGONEN PÅ FÖRENINGENS FACEBOOK-SIDA FÖR  DETALJER 

KRING OVAN ARRANGEMANG,MEN ÄVEN OM NÅGOT YTTERLIGARE 

ARRANGEMANG EVENTUELLT DYKER UPP.
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