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Ordföranden har ordet:
Hösten har gjort sitt intåg och året som gått har äntligen kunnat rulla på normalt.
Uthyrningen har ökat efter pandemin och är nästan uppe på samma nivå som
tidigare. Vi har även kunnat ha grillkvällar i samband med pubkvällarna hela
sommaren där bord och stolar nästan inte räckte till. Kul att så många vill komma. Nu
närmast planerar vi för vårt julbord. Datum återkommer vi med.
Ni som sett att vi haft en grävare på tomten så är förklaringen att vi haft ett läckage på
avloppsrören.
Under året har även samtalen mellan föreningarna och kommunen gällande bildandet
av en stiftelse på nuvarande Prästgårdsanläggning fortsatt. Deltagarna från
Bygdegården har under sommaren utökats med lite yngre personer. Helena Böcker
och Pernilla Nilsson har anslutit.
Vi har nu kommit så pass långt i våra diskussioner så det går att presentera ett tänkt
förslag på hur samverkan kan ske på Ausåsgården som det nya arbetsnamnet lyder.
Vi kommer därför att kalla till ett extra årsmöte i november för att ni medlemmar skall
kunna fatta beslut på om vi skall gå med eller ej.
Vårt ordinarie årsmöte i mars nästa år har vi även bestämt ett datum för.
Mer info om allt detta följer i bladet.
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Kallelse till extra stämma

Medlemmarna i Ausås Bygdegårdsförening kallas härmed till extrastämma torsdagen den 17 november kl 19:00 i Bygdegården.

Dagordning:
- Mötets öppnande
- Val av mötesordförande och mötessekreterare
- Mötets utlysande
- Val av justeringsmän tillika rösträknare
- Beslut om huruvida Bygdegårdsföreningen ska bilda en stiftelse
tillsammans med Spannarportens Hembygdsförening och
Strövelstorps församling, för att ska ta över ägande och förvaltning
av Ausås Prästgårdsanläggning. Bildandet av stiftelsen innebär att
Bygdegården avyttras.
- Mötets avslutning
Alla handlingar i ärendet, stiftelseurkund, stadgar för stiftelsen samt
avtal mellan stiftelsen och stiftarna kommer att sändas ut (mail/post) till
medlemmarna c:a fjorton dagar innan mötet.

Kallelse till ordinarie årsmöte
Medlemmarna i Ausås Bygdegårdsförening kallas härmed till föreningens
ordinarie årsmöte fredagen den 3 mars klockan 18:30 i Bygdegården..
Föreningen bjuder på en bit mat efter mötet.
Dagordning och andra eventuella handlingar sänds ut senast 14 dagar
innan mötet.
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Oktoberfesten 2022

Som vanlig sista fredagen i september blev föreningen lite tysk och firade
Oktoberfest. Tysk öl och lite wurst och lite kraut, så skapades en gemytlig
stämning.

Kommande program
28/10

19:30 Pubkväll

25/11

19:30 Pubkväll med Quiz

2/12

Julbord (anmälan krävs, kolla detaljer på vår Facebooksida)

Dessutom planeras för en Whisky-provning den 18 nov med Kenneth
Rafstedt. Mer detaljer (anmälan & pris) kommer på Facebook.
Planerade pubaftnar 2023
27/1, 24/2 samt 31/3. Eventuellt program dessa kvällar återkommer vi till.
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Bokning sker via hemsidan: http://www.ausasbygdegard.se/boka-har/
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