Fynshav Bylaug
En upolitisk forening, hvis fornemste opgave er at gøre Fynshav og omegn til et
hyggeligt sted at bo –
og at varetage beboernes interesse

TIL ALLE FYNSHAVS BORGERE
I 1997 startede Fynshav Bylaug op efter 10 års pause og har haft op til 250 husstandsmedlemmer.
Vi kan nu konstatere, at der er ganske få, der har fornyet deres medlemskab til bylauget og endnu færre,
der har tilmeldt sig til generalforsamlingen.
Bestyrelsen for bylauget har det forløbne år været ramt af, at flere har været nødsaget til at trække sig fra
bestyrelsesarbejdet, og derfor mangler vi nu akut din opbakning ved at du:
-

Melder dig ind i bylauget eller fornyr dit medlemskab
- Kommer til generalforsamlingen d. 8. marts 2018
- Stiller op til bestyrelsen eller foreslår en anden.

Hvorfor skulle jeg gøre det? – kan du spørge dig selv.
Fordi bylauget alle dage har haft det formål at varetage Fynshavs beboeres interesser
og har gjort det på følgende måder de seneste 21 år:
Repræsenteret beboerne over for kommunen og har medvirket til et godt samarbejde med kommunen
f.eks. i forbindelse med lokalplaner, trafiksanering, vedligehold af infrastrukturen, rensning af spildevand,
badevandskvalitet, strandrensning, tilbud fra kommunen om f.eks. udendørs fitnessanlæg, tilskud til
arrangementer og anlæg.
Sammen med byens foreninger og borgere er der blevet arrangeret: juletræsfest, fastelavnsfest, julemarch,
udflugter med virksomhedsbesøg, fyrtårnsløb, politikermøder, Havnefest.
Pengene, som er kommet ind som kontingenter, er blevet brugt til:
Forskønnelse af grønne områder, etablering af bålplads, en skulptur til byen, bord/bænkesæt, overtagelse
af fodboldbanen (sammen med efterskolen), etablering af fitnessanlæg (sammen med kommunen) og
naturligvis et vist kontorhold ifm. bestyrelsens arbejde.

Bylauget har betydning for samarbejdet med kommunen, tegne byen udadtil og
fremme samarbejdet indadtil - med andre ord leve op til vores formål.
Måske har du bare glemt, at det betyder noget, at du aktivt støtter bylaugets arbejde, derfor tillader vi os at
komme med denne opfordring, og håber du læser også bagsiden af denne skrivelse.

PÅ GENSYN TIL GENERALFORSAMLINGEN 😊
Med venlig hilsen Fynshav Bylaugs bestyrelse
Gitte Andersen, Thorbjørn Østergård, Søren B. Hansen, Jan Oltmann, Dorte H. Norstved
PS: vi holder 6-8 bestyrelsesmøder om året i bestyrelsen og har mulighed for at inddrage flere beboere ifm. de
arrangementer vi afvikler. Med andre ord så er det ikke en særlig tidskrævende opgave at deltage i
bestyrelsesarbejdet.

