Nyhedsbrev fra bestyrelsen til Hjertebos Venner 19. august 2011, Nr 2011-3

Kære Hjertebo venner! Hermed fremsender vi seneste nyt fra bestyrelsen for Hjertebo.

Byggeriet af Hjertebo indledes nu - mandag begynder jordarbejdet
Siden vi sidst udsendte et nyhedsbrev, har processen med forberedelserne frem til opstart af byggeriet af Hjertebo været i
fuld gang hen over sommeren.

Første spadestik 9. september
Hjertebos venner, forældre-/pårørende og kommende beboere
inviteres til ”første spadestik” fredag den 9. september kl. 15.30
ved skolen i Hvam. I forlængelse af det første spadestik, afholder vi på Hvam Skole en kort generalforsamling samt en samling for forældregruppen til kommende beboere.
Kort generalforsamling pga. navneændring

Byggetilladelsen kom 16. august
Sagsbehandlingen af byggeansøgningen har taget længere tid
end først antaget. Oprindelig forventede vi, at ansøgningen ville
være færdigbehandlet i god tid inden sommerferien. Men forskellige forhold har betydet, at sagsbehandlingen har trukket
ud, inden vi fra Viborg Kommune fik tilsendt byggetilladelsen
16. august. Arkitekten har aftalt med det firma, som står for
jord- og anlægsarbejdet, at de allerede på mandag påbegynder
anlægsarbejdet. Noget af det første, som bliver lavet, er anlæggelse af vejforbindelsen ind på grunden.

Invitation til første spadestik 9.
september kl. 15.30
Hjertebos venner, forældre-/pårørende og kommende beboere inviteres til ”første spadestik” fredag den 9. september
kl. 16.00 på grunden ved skolen i Hvam, Hvamvej 105,
9620 Aalestrup.
Vi håber, at mange af vore
venner, forældre– /pårørende
og kommende beboere vil
møde frem ved denne lejlighed.
Efter vi har taget de første
spadestik på byggegrunden,
vil vi servere en lille forfriskning.

Vi afholder en kort generalforsamling, hvor medlemmer af Foreningen Hjertebos Venner vil blive bedt om at godkende en
navneændring i vedtægterne. Det kræver godkendelse på en
generalforsamling. Det er imidlertid vigtigt, at vi får ændret
navnet i vedtægtsdokumentet. Se nærmere herom nedenfor.
Samling for forældregruppen
I forlængelse af generalforsamlingen inviterer vi forældre– og
pårørende til en orientering og drøftelse af forberedelserne frem
til åbning af Hjertebo og indflytning. Inden hjemturen får vi
noget at spise og en kop kaffe.

Indkaldelse til generalforsamling 9.
september 2011 i forlængelse af første spadestik
Dagsorden:
1)

Godkendelse af nye vedtægter

2)

Evt.

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender følgende vedtægtsændring, som alene er en navneændring. Nuværende navn i vedtægterne er formuleret sådan:
Vedtægter for
Foreningen Hjertebos venner til etablering af bofællesskabet Hjertebo, en selvejende institution
ændres til i stedet at være:
Vedtægter for
Den selvejende institution Hjertebo
Stemmeret har alle, som siden foreningen blev etableret 24.
juni 2008 har indbetalt 100 kr. i kontingent.

Se til at ingen går glip af Guds nåde (Hebr. 12, 15)
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