
 
 
Aktivitets kalender 2017 
 
 
Affaldsindsamling  
”Terndrup, et rent sted at bo”  
Tid: 2. april 2017 kl. 10.00 – 12.00 
Sted: Vi mødes ved pavillonen i Mølleskoven, hvor indsamlingsruterne bliver 
fordelt.   
 
 
Madlavning for mænd 
Opstart i efteråret 25. september 2017 kl. 18.00 
Der kræves ingen erfaring med madlavning. Der er 5 gange i efteråret og 5 gange i 
foråret.  
Kontakt Terndrup Borgerforening for tid, sted og pris. 
 
 
Naturtur med guide Jens Vinge fra Rebild Porten  
Tid: Torsdag den 18. maj kl. 18.30  
Sted: Grillhytten i Mølleskoven 
Tag en kande kaffe med og få en hyggelig aften i Mølleskoven 
  
 
Evt. vælgermøde op til kommunalvalget i november 2017 
Tid og sted vil blive annonceret 
 
 
Bankospil  
Der spilles om ænder, vin, chokolade mv. 
Tid: Søndag den 5. november 2017 kl.19-21 dørene åbnes kl. 18.00 
Sted: Medborgerhuset i Terndrup Centeret 
 
 
Julemarked 1. søndag i advent - d. 3. december 2017 
Der afholdes julemarked med masser af julestemning for både store og små. 
Flere oplysninger kommer i ”den bette avis” og på Info TV, når tiden nærmer sig. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Generalforsamling i Terndrup borgerforeningen/lokalråd torsdag den 9. 
marts 2017 kl. 19.00 på Terndrup Kro. 
                                                
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning for det forløbne år.                                         
3. Aflæggelse af regnskab. 
4. Indkomne forslag.   
5. Fastsættelse af kontingent.                                                 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.                                               
7. Valg af revisor og suppleanter. 
8. Valg af 5 medlemmer til Terndrup Idrætscenter. 
9. Lokalrådet – de arbejdende udvalg orienterer 
10. Eventuelt.                                               
                                             
Forslag, der ønskes behandlet under § 4 skal indsendes skriftligt til 
foreningens formand Ivan Johansen Rypevej 22 9575 Terndrup eller på 
borgerforeningen@terndrupby.dk senest 7 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. 
 
På valg Steen Niemann og Gunnar Spanggaard.   
 
Evt. forslag og regnskab lægges ud på hjemmesiden 
www.terndrupby.dk/foreninger/borgerforeningen 7 dage før 
generalforsamling. 
 
Husk - at kontingent for 2017 skal være betalt inden generalforsamling for 
at have stemmeret og for at være valgbar. Der kan også betales på dagen.  
  
Kontingent - 150 kr. pr husstand eller 100 kr. for enlige - indbetales på 
konto 9102 2024420054 HUSK at oplyse navn og adresse.  
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Hej Terndrup, 
 
Her vil vi fortælle lidt om de aktiviteter Terndrup Borgerforening står for. Vi håber du har 
lyst til at læse med. 
 
Lokalrådet, som er i samarbejde med Rebild kommune, har mulighed for at yde 
økonomisk støtte til ildsjæle eller andre med gode ideer og tiltag, der bidrager til 
udvikling af Terndrup og nærmiljøet. I 2016 blev der givet midler til klapborde i Terndrup 
Idrætscenter samt tilskud til etablering af et børnehjørne i idrætscentret. Endvidere 
afholdt vi i maj 2016 dialogmøde for borgere og politikere. Her præsenterede bl.a. 
arbejdsgruppen for Tinghaven og byforskønnelse deres planer. Den nye trappe til 
Terndrup Idrætscenter var en af planerne for byforskønnelse og trafiksikkerhed. 
Tinghavegruppen er i gang med at søge fonde til projektet.  
Lokalrådet modtager i 2017 65.000 fra Rebild Kommune, så der er rig mulighed for at 
støtte projekter og initiativer. 
 
Borgerforeningen og vores samarbejdspartnere giver mulighed for at opleve nogle 
gode og hyggelige stunder i glade menneskers lag. I 2016 var der affaldsindsamling, 
bankospil, koncerter på Terndrup kro samt julemarked på skolen den 1. søndag i 
advent. 
Mulighed for at komme i godt humør ved at se Terndrup bys flotte flag-allé, som bliver 
sat op af frivillige hjælpere. Der flages til konfirmation og Folkefesten i pinsen samt ved 
særlige lejligheder. Endelig er det muligt at leje flag til private fester. 
Flag alléen bliver opsat ca. 5 gange i løbet af året – har du lyst til at hjælpe med 
opsætning af flag, så henvend dig til borgerforeningen.   
 
Vores samarbejdspartner er bl.a. Terndrup skole, menighedsrådet, erhvervsforeningen, 
idrætsforeningen, spejderne, Terndrup kro og Food by Friis. 
Multibane blev indviet i efteråret 2016 og arrangementet her var en stor succes. 
Multibanen er et samarbejde med mange ildsjæle, idrætsforeningen og idrætscentret.  
 
Borgerforeningen står også bag bankospillet på Terndrup ældrecenter der finder sted 2 
gange månedligt og er for brugere og pårørende til ældrecentret. Ældrecentret 
udsmykkes også hvert år af borgerforeningen med en smuk juledekoration.  
Madlavning for mænd og pasning samt pleje af Mølleskoven er også er 
Borgerforeningen.  
I Mølleskoven er borde og bænke renoveret i 2016. Også i Mølleskoven er der brug for 
hjælpere, så har du tid og lyst – henvend dig til borgerforeningen. 
Endelig har vi Info skærmene i Superbrugsen, Spar Købmanden og Terndrup hallen. 
Infoskærmene kan bruges af alle foreninger. 
 
Som medlem af Terndrup Borgerforeningen er du sikret et optimalt bindeled mellem 
dig som borger og Rebild kommune.  Vi skal i 2017 arbejde med vandkunst, renovering 
af Terndrup Centret, trafiksikkerhed i byen, deltage i dialog om anvendelsen af 
sygehusgrunden og ændring af fisketrappe ved Mølledammen.  
 
 

 
 
Vi siger stor tak til alle vores medlemmer, frivillige hjælpere og samarbejdspartnere, 
som gør det muligt for Terndrup at have en aktiv borgerforening.  
 
Men hjælp - Borgerforeningen mangler medlemmer! 
 
Så tilmeld dig ved at indbetale 150 kr. pr husstand eller 100 kr. for enlige på 9102 
konto 2024420054. 
Husk også at tilmelde dig forenings-el via Energi Nord – det koster ikke noget. 
 
Vi glæder os til arbejdet i 2017 – på gensyn til generalforsamlingen den 9. marts 
2017 kl. 19.00 på Terndrup Kro. 

 
 
 

 
 

 


