
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Generalforsamling i Terndrup borgerforeningen torsdag den 27. 
februar. I Terndrup hallen kl. 19.00. 
                                                
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning for det forløbne år.                                         
3. Aflæggelse af regnskab. 
4. Indkomne forslag.   
5. Fastsættelse af kontingent.1 forslag er vedhæftet.                                                
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.                                               
7. Valg af revisor og suppleanter. 
8. Valg af 5 medlemmer til Terndrup Idrætscenter. 
9. 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 er Ann Jensen, Rikke Fynbo, Ivan Johansen, et 
bestyrelsesmedlem er udtrådt. Der skal i alt vælges 4 
bestyrelsesmedlemmer, Ann Jensen ønsker ikke genvalg.   
 
Evt. forslag og regnskab lægges ud på hjemmesiden 
www.terndrupby.dk/?DK/Foreninger/Borgerforeningen 7 dage før 
generalforsamling. 
 
Husk, at kontingent for 2014 skal være betal inden generalforsamling 
for at have stemmeret og for at være valgbar. Der kan også betales 
på dagen.        
 
Forslag til vedtægtsændring  
Terndrup Borgerforening bestyrelsen har forslag til vedtægtsændring 
8,9,10, 
Forslag: 
Punkt 8.-9. sammensættes til punkt 8. Valg af 5 medlemmer til 
repræsentantskabet for Terndrup Idrætscenter. Repræsentanterne 
vælges for 2 år, 2 medlemmer i lige år 3 medlemmer i ulige år. 
Punkt 10. rykker op til punkt 9.     
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TANDTEAM TERNDRUP er klar til at hjælpe dig med dine tænder 
som aldrig før.

Personalet er trimmet og nu tilbydes du behandling hver gang af 
samme oplagte team.

Vi står til rådighed med gode råd og ordentligt håndværk.

Kontakt os på tel: 98 33 57 21

Se mere på vores hjemmeside; www.tandlaegerne-terndrup.dk.

Spar kr. 700,- på danske kroner indtil den 1.april 2014.

HELLELONEMARTIN

TANDTEAM TERNDRUP
Dommerhaven 11
9575 Terndrup

Tel: 98 33 57 21 
www.tandlaegerne-terndrup.dk
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Terndrup Motor Service
Hadsundvej 56
9575 Terndrup
Tlf.: 9833 5272
www.terndrupmotorservice.dk



Ølsmagning  
Se plakaten! 
 
Påskeæggeløb i Mølleskoven 
Find og vind - hygge og æg! 
Tid: søndag d. 6.april kl 10.00 -13.00 
Sted: Mølleskoven (bag det gamle sygehus på Hadsundvej) 
 
Affaldsindsamling  
”Terndrup, et rent sted at bo” 
Tid: lørdag d 26 april kl 10.00 – 12.00 
Sted: vi mødes ved i Mølleskoven, hvor indsamlingsruterne bliver fordelt.   
 
Madlavning for mænd 
Opstart i efteråret 
Kontakt Terndrup Borgerforening for tid, sted og pris. 
 
Skt. Hans – hygge og hekse 
I fællesskab sender vi heksen afsted til Bloksbjerg  
Tid: tirsdag d. 23 juni  
Sted: Pladsen ved Terndrup Lund  
Når vi nærmer os ”opsendelsen”, kan du se detaljeret oplysninger om 
arrangementet på plakater rundt omkring i byen og på info TV. 
 
Børnebanko 
Tid: Søndag d. 7. sep. Kl 14.00 -16.00 (dørene åbnes kl 13.00) 
Sted: Medborgerhuset 
Pris for plader: 8,- kr. pr. plade for medlemmer 10,- kr. for ikke medlemmer. 
Kaffe, the, øl, sodavand og kage kan købes og nydes ved arrangementet. 
BEMÆRK: gevinsterne er ”børnevenlige”. 
 
Bankospil  
Tid:  Søndag d 2. nov. 19-21. Dørene åbnes kl. 18.00 
Sted: Medborgerhuset i Centeret 
Pris for plader: 8 kr. pr plade for medlemmer 10,- kr. for ikke medlemmer 
Kaffe, the, øl, sodavand og kage kan købes og nydes ved arrangementet. 
 
1. søndag i advent 
Flere oplysninger kommer i ”den bette avis” og på Info TV, når tiden nærmer 
sig. 

 
 
 
  
  

 Hej Terndrup borgere  
Så er der ølsmagning på Terndrup Kro 
d. 14.03. 2014. kl.18.00 
Der vil være øl fra Thisted bryghus 
samt ”krofatters” Skaldyrs-salat, 
marinerede kylling, okse culottesteg, 
kalvefilet, spareribs, salatbord, 
forskellige kartoffel-retter + tilbehør. 
Alt dette til den nette sum af 250 kr. 
og medlemmer af borgerforeningen får 
25 kr. tilbage ved indgangen.  
Tilmelding kan ske ved køb af billetter 
på Terndrup Kro eller indbetal 250 kr. 
på konto: 9190 2024420054. Husk 
begge steder at oplyse navn og tlf. 
tilmelding senest d. 07.03.14 
Med håbet om stort fremmøde 
 

 

 


