
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

Håber du har haft en solbeskinnet sommer! – og ønsker dig et 
begivenhedsrigt efterår sammen med os. 
 
Vi giver dig et væld af arrangementstilbud gennem året og 
starter med at: 
Sætte fokus på det gode ved Terndrup Borgerforening. 
 

INFO om ”nemt og billigt”. 
Som medlem af Terndrup Borgerforening får du rabat i forbindelse med 
foreningens arrangementer. 

Du får direkte adgang til en forening, der: 
Aktivt går ind i byplanlægning. 
Samarbejder med de andre foreninger i Terndrup og omegn. 
Sørger for, i fællesskab med andre aktører, at oprette og vedligeholde områder til 
aktivitet og afslapning for byens borgere. 
Opsætter en smuk flagallé gennem byen ved højtider og specielle lejligheder. 
Kontingent: 100,00 kr. for enlige – 150,00 kr. pr. husstand. Overførsel via netbank 
til reg. Nr. 9102 kontonr.2024420054 (husk, at påføre navn og adresse). 

Sådan kan du finde Terndrup Borgerforening. 
Facebook:Terndrup Borgerforening. 
Hjemmesiden: www.terndrupby.dk/foreninger/borgerforening  

Borgerforeningens specialtilbud! 
Lej flag til ”i dagens anledning”.  
Hos Flemming Frandsen, kan du leje flag til f.eks en  
flagallé for 25 kr. pr. flag. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Indkaldelse til generalforsamling i 
Terndrup Hallen 
torsdag d. 8. marts 2012 kl. 19.00.  
 
Dagsorden  

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 7 medlemmer til Terndruphallens repræsentantskab  
9. Eventuelt 
 

 
Forslag, der ønskes behandlet under § 4, skal indsendes skriftligt til 
forenings formand senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 

Evt. forslag vil ligge på vores hjemmeside 
www.terndrupby.dk/foreninger/borgerforening    

Under punkt 6. skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 
suppleanter bestyrelsen vil forsøge at finde emner til 

bestyrelsen. 
   
Kontingent skal være betalt inden generalforsamling for at have 
stemmeret.   
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ARRANGEMENTER 

 

Kan man fange tigere i Mølleskoven?? 
Nej, det tror vi ikke, men du kan komme til at lave en masse aktiviteter med Søren 
Risborg, tag hele familien med!  
Tid: Lørdag d. 7. september 2013 kl. 10.00 – 13.00 
Sted: Vi mødes ved pavillonen i Mølleskoven, bag det gamle sygehus på 
Hadsundvej 
 

 

Madlavning for mænd ”Jagtsæsonen” går ind. 
Tid: mandag d. 23. september 2013 kl. 18.00 
Sted: Terndrup skole 
Tilmelding: til underviser Hanne Andersen  
Pris: 250 kr. for medlemmer                   
300 kr. for ikke medlemmer      

 

 

Forkælelsesmesse - lyserød lørdag. 

Er aflyst på grund af for få tilmeldte stand-holdere 

Vi ses dog igen i 2014. 

 

Bankospil – Mortens spillet.                                   
Tid: d. 3. november 2013 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.00) 
Sted: Det afholdes i Medborgerhuset i Terndrup, vel mødt! 
Priser: Der vil følge en prisliste på plader osv. Kig efter opslag rundt om i Terndrup 
by. 

 

 

Vælgermøde. 
LO Rebild, Terndrup Erhvervsforening og Terndrup Borgerforening invitere til 
vælgermøde, hvor du kan møde kandidater til det kommende kommunevalg. Her 
har du mulighed for at stille spørgsmål og undren som kunne gavne dig til at få 
klaring på hvor X’et skal sættes. 

Tid: torsdag d.7. november 2013 kl. 19.00 
Sted: Medborgerhuset i Terndrup  

PROGRAM FØLGER – hold øje med det! 

 

1. søndag i advendt. 
”Jul i Terndrup” vil i år få en ny og spændende form.  

Det afholdes på Terndrup kro fra kl 13.00 og på et tidspunkt vil Julemanden og 
hans kone komme og danse med børnene og dele godter ud.   

 
Stand kan bestilles på 98335643  eller borgerforeningen@terndrupby.dk pris for standen er 100 kr. for 
privat og 200 for erhverv, der stilles et bord til rådighed 1x1,5-2.0 m medbring selv dug. Max 15 udstiller 
først til mølle. Så meld dig allerede nu 
 

Program og plakat følger - Hold skarpt øje! 

 

Vigtig Vigtig:  

Vi vil gerne informere om at Borgerforeningen og byens andre foreninger 
opsætter info-fjersyn i byen. Vi er blevet bevilliget pengene og har fået 
pengene, som er indsat på kontoen, så nu kan infofjernsynene blive opsat.  

Vil man gøre brug af info-fjernsynene som forening eller almen borger i 
Terndrup og omegn kan man henvende sig til Print og Grafik 9833-5094 for 
yderlig information.   

 
 


