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Marts
Helnæsbrød
Juhu…...Vi satser på, at vi holder brød salg søndag den 28.
marts. Nærmere herom i løbet af måneden på Facebook og
omdeling af sedler.
Hilsen Margit og Pernille

Meddelelser
Red Lillebælt
Den planlagte generalforsamling 16. marts 2021 i Red
Lillebælt er pga corona restriktionerne udsat indtil videre.
Følg med i Seneste Nyt på www.redlillebaelt.dk

Køb og salg
Helnæs Lokalråd sælger:
Da brandberedskabet har købt ny trailer sælges den tidligere
variant trailer. Den er fra 2014 og i meget fin stand, da den
har stået inde. Er reg. til 500 kg, men kan opvejes til 750 kg.
Sælges til højest acceptable bud. Foruden budsummen skal
der betales for omreg. og syn. ca kr. 1.000,-.
Endvidere sælges gamle trailer af ringe værdi. Den er uden
plader og kan ikke indreg.
Yderligere oplysning og besigtigelse kan fås ved
henvendelse til Jørgen Nielsen tlf. 23609088.
Bud sendes til Lokalrådets mail: lokalraad@helnaes.dk
senest 15.03.21.

Borgerhuset generalforsamlingen
Efter de sidste nye restriktioner som gælder fra 1. marts
2020, er vi desværre nødsaget til at udsætte Borgerhusets
generalforsamling i marts måned. Når vi ved mere om
åbning af samfundet, sender vi invitation til
generalforsamlingen. Vi håber det bliver snart.
Nyt tag på Borgerhusets gymnastiksal
Renoveringen af gymnastiksalens tag er slut, det er blevet
rigtig flot og tæt.
De bedste hilsner Borgerhusets bestyrelse
Lokalarkivet
Der bliver desværre ingen årsmøde og åbent hus i
Helnæs Lokalhistoriske Arkiv i marts måned,
som der plejer at være.
Vi håber og regner med, at arrangementerne
kan gennemføres en dag i september måned.
Med venlig hilsen
Arkiv Medarbejderne
Fra Omdeleren
Angående den lille folder ”OPROP” der blev omdelt sidste
onsdag i alles postkasser. Det er ikke mig, som deler
reklamer og aviser rundt normalt, der har omdelt denne
”folder”. Sådan noget vil jeg ikke omdele, selv om jeg fik
penge for det.
Venlig hilsen omdeleren Dan

Nyt fra Lokalrådet
På sidste møde, har vi bl.a. arbejdet med følgende emner:
➔ Dialog med kommunen om mulighed for at lave
flex-boliger
➔ Salg af trailere
➔ Generalforsamling flyttes til efter april og når vi igen
må samles.

fortsættes ikke i denne måned ;-) →

