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Januar 2021
Helnæs Idrætsforening
Helnæs idrætsforening afholder generalforsamling Onsdag
den 27-01-2021 kl. 21.00 i borgerhuset.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Bestyrelsen.
Helnæs Jagtforening
Alle arrangementer er aflyst indtil videre. Også rævejagt.
Torsdagsklubben - Udsættelse
På grund af den nuværende coronasituation aflyser - udsætter
Torsdagsklubben de 4 arrangementer i januar og februar.
Forhåbentlig kan vi mødes igen til marts, når
forsamlingsforbudet bliver ophævet.
Nærmere information om arrangementer i marts kommer i
HelnæsNyt til februar.
Torsdagsklubben ønsker alle et godt nyt år.
Venlig hilsen Anne
Syogstrik
Da de nuværende restriktioner fortsætter, i første omgang
indtil d. 17. januar, aflyser jeg mødet d. 14. januar og håber
at det vil være muligt at mødes d. 25. januar
Helnæsbrød
Vi holder åbent søndag d. 31. januar kl. 8-9.30. Da
situationen er lidt usikker for tiden, bliver det muligvis mod
forudbestilling. Nærmere herom på Facebook og via
omdeling af seddel i løbet af januar

Taksigelse
Hjertelig tak
for den store opmærksomhed vi har fået til vores
Krondiamantbryllup. Tak til naboer, venner og familie for
den smukke æresport. Vi fik en dejlig dag trods Coronaen.
Samtidig vil vi ønske alle på Helnæs et rigtig godt Nytår, pas
godt på jer selv.
Kærlig hilsen Kristian og Annelise

Nyt fra Lokalrådet
Foråret startede godt, og vi havde en god generalforsamling
hvor folk gav ønsker til kende, men så kom Coronaen, og vi
måtte aflyse stort set alle aktiviteter og holde online
bestyrelsesmøder. Vi havde store planer med henvendelser til
Kommune, Fynbus m.m. i forbindelse med de nye flextrafik
ordninger.
Men også dialogmødet blev aflyst, hvor det ellers var oplagt
at tage det med. Henvendelser og ideer til både AK og
Fynbus blev høfligt afvist. Aviserne havde mere travlt med at
skrive om Corona, og kunne ikke rigtig tage sig af lokalt stof
som flextrafik. Heldigvis kom der dog bedre tider, hvor
avisen vågnede op til dåd igen, og vi fik en fin artikel i FS.
I foråret skrev vi igen til kommunen med en opfordring til at
ordne vores veje samt undersøge mulighed for at ændre
vores vejstriber til “2 minus 1” veje, for at undgå skilte, og
for at gøre plads til cyklister og fodgængere.
Opkrævning af støttebeløb er ikke coronavenligt, og kan ses
på bundlinien.
Har man lyst til at yde, er det kr. 50 pr. person med
MobilePay til 72486.
En del huse er solgt på Helnæs, og vi er rigtig glade for at
byde nye beboere velkommen, men er desværre ikke kommet
rundt.
Mange henvendelser til kommunen blev udskudt og flyttet
med corona som undskyldning og dermed også dialogmødet
som blev flyttet fra tidlig forår til oktober, den sidste dag,
inden der kom et nyt forsamlingsforbud på 10 personer.
I juni havde vi planlagt en sommerfest/fællesspisning for at
fejre, at vi igen kunne være sammen, dog max. 100 personer,
men som så meget andet…..
Heldigvis kan man elektronisk planlægge opgaver, og med
kæmpe hjælp fra lokale kræfter er sprøjtehuset nu næsten
færdigt. Maling af facaden i foråret vil afslutte processen,
hvor vi også håber på lysere tider på alle måder.
Rigtig godt nytår til alle.
Med venlig hilsen
Ane Kirstine Munk Carlsen
fortsættes ikke i denne måned ;-) →

