HVILKET OMRÅDE DÆKKER VI?

FORENINGENS BESTYRELSE
Den aktive bestyrelse består af:
Formand Jens E. Jørgensen (20 10 87 55)
Næstformand René Lindeblad
Kasserer Trine Skude Benjaminsen
Kommunikation Stig Andersen
Menigt medlem Kim Andreasen
Suppleanter:
Pia Nielsen, Helle Houmann, Sara Paarup og
Mathias Gram Christensen.

VELKOMMEN
TIL VORES
OMRÅDE!

FØLG OS PÅ
KVANLOSE.DK OG FACEBOOK
Foreningen er for alle i vores område - unge
som gamle. Derfor kommunikerer vi også på
flere forskellige måder. Dels med den folder,
du læser lige nu, dels via vores hjemmeside
www.kvanlose.dk og vores side på Facebook
www.facebook.com/www.kvanlose.dk
Brug dem alle til at følge med i, hvad der foregår, hvis du vil finde linket til en lokal virksomhed, eller hvis du har en god idé til, hvordan vi
gør området til et endnu bedre sted at bo.
Vi har også en lukket Facebook-gruppe ved
navn ’Fællesskab for beboere i Kvanløse Sogn’
som alle i vores dækningsområde er velkomne til at blive medlem af. Brug vores kanaler
til at få sidste nyt og vær med til at præge udviklingen i vores dejlige lokalområde.

KVANLØSE SOGNS
BEBOERFORENING
- styrker fællesskabet

VELKOMMEN TIL KVANLØSE-OMRÅDET.

Vores formål er også at varetage fælles interesser for beboerne, herunder at fungere som kontaktorgan mellem området og de offentlige myndigheder. Vi har ingen religiøse eller politiske tilhørsforhold. At der i vores navn indgår ”sogn”, er alene en geografisk afgrænsning (se kortet).
Vi håber, ovenstående har vakt din interesse, og at du ønsker at deltage i og have indflydelse på
vores områdes udvikling. Det sker bedst ved at melde sig ind. Det er nemlig vores overbevisning,
at det er fællesskabet, der gør området stærkt. Derfor har vi også brug for dit medlemskab.

Venlig hilsen og på gensyn
Kvanløse Sogns Beboerforening

Bliv medlem af Kvanløse Sogns Beboerforening for foreningsåret 2021.

Vi afholder 8-10 forskellige arrangementer om året. Det varierer fra år til år, men det kan fx være: Teaterture, fastelavn, forårs-/loppemarked, konditure, Sct. Hans Aften, foredrag, udflugter,
vinsmagning, adventsmarked med juletræstænding og bankospil m.m.
Derudover udlejer vi også stole, borde, service m.m.m. til rimelige priser, hvis du skal holde fest.

Det koster kun 150 kr. pr. husstand.
Indbetal på MobilePay 18646 eller via netbank til vores konto i Danske Bank:
Reg.nr. 4398 kontonr. 35 62 56 57 87
HURTIGST MULIGT, så du kan få gavn af medlemsfordelene.
Notér ALTID navn og/eller adresse ved indbetaling - uanset betalingsform.
Kontingentet kan også indbetales hos
Ragnhild’s på Ringstedvej 208, Kvanløse.

Her i området har vi en aktiv beboerforening med godt 135 husstande som medlemmer. Det er
over halvdelen af beboerne. Måske fordi det kun koster 150 kr. pr. husstand om året at være
med. Og så er alle personer i husstanden tilmed medlem af foreningen, når beløbet er betalt.

Det er fællesskabet, der gør vores område stærkt.
Derfor har vi også brug for DIT medlemskab.

Vores område byder på mange naturperler. Her smukke Maglesø på en sommerdag.

