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Affaldsindsamling

D. 9 maj

Arbejdsdag

D. 28 august

Generalforsamling 2021.
Da Corona desværre ikke tillod os at afholde generalforsamling i januar 2021, er den
derfor udsat.
Udsættelsen fastholdes. Vi har drøftet muligheden for at afholde generalforsamlingen
online, men vi mener ikke det giver alle mulighed for at deltage, mange plejer at
deltage ved fysisk fremmøde, og det skal de fortsat have mulighed for.
Udsættelsen betyder også at bestyrelsen ikke kan tage beslutninger som kræver
generalforsamlingens godkendelse, det er ikke en aktuel udfordring, da vi ikke har
nogen presserende sager.
Dog kan man altid bede om generalforsamlingen afholdes ved at, ¼ af foreningens
medlemmer stiller skriftlig krav om det til dagsordenen. Ønsker nogen det kan det
selvfølgelig altid tages op.
På valg er Olga, Torben og Lene – så har nogen lyst til at komme i bestyrelsen og deltage
i arbejdet, kontakt os gerne. Også hvis i ”bare” lige vil høre hvad arbejdet indebærer.
Så skal vi nok fortælle jer hvor lidt arbejde der er i det, og hvor sjovt det er.
Vi udsætter generalforsamlingen til september 2021.
Læs mere i næste nummer af Høgild Times.
/ HBIF

Arbejdsdag 2021
I August skal i sætte kryds i kalenderen for byens årlige
arbejdsdag. Vi kender ikke restriktionerne til den tid, men hvis
det er muligt, trænger huset og de omkringliggende arealer til
en plejende hånd.
Datoen er derfor Lørdag d. 28.8.21.
Læs mere i næste nummer af Høgild Times.
Hilsen Beboerhuset og HBIF

Den årlige affaldsindsamling
løber af stablen, Søndag d. 9. maj kl. 13.15.
Vi mødes på legepladsen bag beboerhuset, og her sluttes der også af.
Mød op, og hjælp med at holde vores by ren – med afstand

Hilsen Anne og Lars

Kære Høgild
Vi er rigtig glad for den mulighed vi har i
byen, nemlig en fælles legeplads til alle vores
børn og børnebørn samt gæster. Det sker
desværre tit, at næsten alt legetøjet ikke
ligger på deres plads eller sandet er blevet
blandet sammen med jord og smidt ud på
hele legepladsen. Vi forstår godt, at børnene
tit leger alene der, og det er helt okay. Men det er lidt træls at komme på en rodet
legeplads for de andre i byen. Derfor vil vi gerne bede jer om at snakke med dem, der
bruger legepladsen om vedligeholdelsen.
Vi håber på jeres forståelse af situationen og jeres hjælp med en lille snak med børnene.
På forhånd tak
Olga, Legepladsansvarlig

Kontingent og medlemskort
Så er der efterhånden ved at være styr på indbetaling af medlemskontingent samt arbejde
med nye medlemskort. Så i løbet af den kommende tid, bliver medlemskortene delt ud.
Har du endnu ikke fået betalt medlemskontingentet på 200 pr. husstand, kan det stadig
nås. Det kan nemmest gøres via mobilpay 15067 – husk at notere adresse i
kommentarfeltet.
/ HBIF

Medlem af HBIF
2021

Bjørneklovej nr. 23
Medlems nr. 47225
Dette kort frigiver 2 drikkebilletter ved et
betalende arrangement

Pagoden Foodtruck kommer og besøger os
onsdag d. 19. maj 2021 16.30 – 19.00
Besøgene betyder at de kommer og sælger deres kendte
burgere – og for hver solgte burger giver de 10 kr. til
landsby-netværket Herning Syds arbejde med at forbinde
landsbyerne med stier.
Foodtrucken kommer rundt i alle landsbyer i netværket.
Læs mere på pagoden foodtrucks facebookside, samt
www.hogild.dk, vores facebookside samt Landsbyerne
Herning Syd’s facebookside.
Burgere kan forudbestilles tidligst mandag d. 17. maj
MED SMS til tlf. 91 82 65 22
Vi laver opslag i de førnævnte grupper med menuen senest mandag d. 17. når pagoden
deler opslaget.
Inviter gerne venner og familie til at spise med denne dag – og måske kan vi vinde på flest
solgte burgere .
Hilsen Lene Helth

Påskeløb
Jeg vil lige benytte lejligheden til at sende en stor tak til Høgild
Event, som lavede et
fantastisk påskeløb i påsken. Der var rigtig mange både voksne og
børn afsted og løbet fik mange fine ord på facebook fra de deltagende.
Vi glæder os alle til at se hvad i kan finde på når corona tillader det, og i får lov at folde jer
helt ud.
Tusinde tak for indsatsen og til jeres sponsor, Jespers handy service.
Michelle, Høgild Event ansvarlig

ADRESSELISTEN
Mail til HBIF

hogildborgerforening@gmail.com

Formand

Lene Røjkjær Helth, Bjørneklovej 31, 22426892

Næstformand

Normann Jensen, Skærbækvej 29, 97123878

Kasserer

Finn Spangsberg, Bjørneklovej

Sekretær

Michelle Hartmann, Bjørneklovej 23, 22278279

Medlem

Torben Kvist, Engblommevej 20, 97149188

Medlem

Olga Eremitckaia, Dunhammervej 8, 52585668

Medlem

Bettina Hansen, Bjørneklovej 5, 42581918

Hjemmeside vedligeholdelse

Hanne Hedevang, Dunhammervej 4, 22407467

www.høgild.dk

HBIF mobil tlf. til mobile pay: 15067

Oversigt over ansvarlige samt udvalg under HBIF
Badminton

Henning Jakobsen, Bjørneklovej 30, 21684258

Linedance

Midtliners.dk, midtliners@gmail.com, 22407467

Høgild times
Mail til Høgild times

Michelle Helth Hartmann, Bjørneklovej 23, 22278279
hbif.times@gmail.com

Omdeler af Høgild times

Ingerlis Jensen, Bjørneklovej 25, 28852953

Cafeaften

Gert Knudsen, Bjørneklovej 44, gert-knudsen@mail.dk

Seniorklubben

Kjell Nilsson, bjørneklovej 26, 20849395,
nilssonkjell26@gmail.com
Benny Møller Jensen, Bjørneklovej 25, 26249952

Krea-/syklub

Lone Skov Mikkelsen, Bjørneklovej 40
kjeld_glenn@hotmail.com

Høgild event

Thomas Helth, Bjørneklovej 31, 24943261
hbif.event@gmail.com

BEBORHUSET
Formand: Steen Pedersen, 20278886
Halbestyr og udlejning: Hanne Mølgaard Hedevang, Dunhammervej 4,
hogildbeboerhus@gmail.com, 22407467

hbif.times@gmail.com
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