
 

  

  

Kalender 2019 

29. april: Generalforsamling 
24. maj: Aftentur til Søbjerg Mink   
23. juni:  Sankt Hans (årets båltaler er byrådsmedlem Simon Vanggaard) 
24. aug:      Familiedag 
Du kan holde dig orienteret om foreningens aktiviteter på Facebook,  
hjemmesiden tulstrup.com eller via vores mail-og-sms-service. 
_____ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kom til generalforsamling  
Mandag den 29. april kl. 17.30 på Festpladsen 
Alle husstande, der har betalt/registeret betalt kontingent, har stemmeret.  
Forslag til vedtægtsændringer eller andet skal være formanden i hænde  
senest 7 dage før generalforsamlingen. 
       1.     Valg af dirigent.  

2.     Formandens beretning.  
3.     Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.  
4.     Indkomne forslag.  
5.     Fastsættelse af kontingent for det kommende år.  
6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor/revisorsuppleant.  
7.     Eventuelt. 

EFTER GENERALFORSAMLINGEN ER BEBOERFORENINGEN VÆRT VED EN BID MAD! 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Bliv medlem: 
Det koster kr. 200,- om året for en hel husstand. 

Du kan betale på følgende måder: 

• Overfør beløbet til foreningens konto i Andelskassen 5955-0001099597 

• Mobilepay 23825 HUSK AT SKRIVE DIN ADRESSE, NÅR DU OVERFØRER. 

• Kontant betaling til et bestyrelsesmedlem 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  Nyt fra Tulstrup Beboerforening, årg. 29, april 2019 

Gå ikke glip af hvad der sker i og omkring Tulstrup. 
 

Tilmeld dig vores mail- eller sms service.  

Send en besked til 30 64 85 28 eller tulstrup@mvb.net med din mailadresse eller mobil nr. 

Bliv venner med os på Facebook: Tulstrup Beboerforening 

Der bliver sat skilte op, når der er noget nyt på hjemmesiden www.tulstrup.com 
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Spontane aktiviteter: 
Vi vil i løbet af foråret og sommeren lave nogle spontane aktiviteter på festpladsen - det kan f.eks. 
være boldspil, andre spil eller grill-aften. Hvis vejret er super-godt, vil vi sende besked rundt via 
mail og sms, og så møder man bare op med familie, venner og bekendte og hvad man ellers lige 
skal bruge.  
 

Festpladsen: 
Alle kan benytte festpladsen til f.eks. skolearrangementer, privat kom-sammen, m.m.  
Bænkesættene, grillen og skraldespandene er der for at blive brugt. 
Hvis man ønsker adgang til toiletvognen og skuret, skal man kontakte Nicole tlf.  61736111 eller 

mail. verwold@gmail.com.  Pris. 200,- (til vand og el)  

Man skal selv sørge for toiletpapir, håndklæder & sæbe.  

Vognen og skuret skal efterlades opryddet og rengjort.  

Der er mulighed for at leje foreningens telt i forbindelse med arrangementer. Der må ikke stilles 

andre telte op på pladsen. 

 

 

 

 

 

Tulstrup Beboerforenings bestyrelse: 
 

Per K. Henriksen (form) Bangsvej 19 Tlf  30 64 85 28 henriksen@mvb.net  

Jan Ø. Pedersen (næstform) Nordmark 4 Tlf  71 31 22 89 jan_pedersen@live.dk  

Nicole Verwold (sek)  Broholmvej 40 Tlf  61 73 61 11 verwold@gmail.com  

Riikka Jørgensen (kass) Søbjergvej 54 Tlf  40 75 29 83 riikkaemj@gmail.com  

Jens Langborg Hansen  Søbjergvej 3 Tlf  27 58 33 18  jenslang73@gmail.com  

Karlo Mejer (sup) N. Hestlundvej 27 Tlf  24 25 02 87 aokm@fibermail.dk  

Jeanette Buur (sup) Flaskagervej 5 Tlf  24 82 03 43 j.buur@jubii.dk  

Tulstrup Beboerforening mail: tulstrup@mvb.net 

Siden sidst! 
I løbet af det sidste år har vi fået sat ny beklædning på huset og vi har fået en ny superflot 
kaffemaskine, som er sponsoreret af KVIK, Vildbjerg. 
Der kommer løbende nye legeredskaber. Svævebanen er under reparation. 
Toiletvognene er blevet udskiftet, så der nu er 2 toiletter. 

Tulstrup Beboerforening skal gøre opmærksom på at: 

Al ophold på festpladsen og legepladsen er på eget ansvar. 
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