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Kære medlemmer i Rude Beboerforening
Det er blevet tid til nyhedsbrev nr. 2 og med det, nyt fra bestyrelsen samt et tilsendt brev,
fra en glad og tilfreds Rudebeboer.
Nyt fra bestyrelsen
Hele bestyrelsen i Rude Beboerforening vil hermed gerne ønske Jer alle en rigtig glædelig
jul samt et godt og lykkebringende nytår.
En stor tak for den flotte opbakning der har været til de afholdte arrangementer i 2021 og
en stor tak til aktivitetsudvalget for de 3 fine arrangementer de har lavet. Også en stor tak.
til alle Jer, som har givet en hjælpende hånd. Dejligt når tingene lykkedes i fællesskab.
Legepladsen ved teltet.
Per Fugl fortæller, at kommunen har været på besøg og har nu endeligt sagt god for at
etablere en legeplads lige bag vores trivselstelt. De er nu i fuld gang med at søge penge,
for der skal søges mange steder, da det er et stort projekt.
Vi håber at det hele falder på plads i det nye år, og glæder os til legepladsen bliver
etableret. Den vil ligge så fint lige bag teltet og vil helt sikkert blive et aktiv for Rude By.
Kommende generalforsamling.
Til den kommende generalforsamling i 2022, skal der vælges ny formand samt
bestyrelsesmedlemmer.
Efter 15 år i Rude Beboerforenings tjeneste, har Jørgen valgt det må være tid til at sende
stafetten videre. Det er bestemt ikke en ny beslutning eller uovervejet, for allerede ved
genvalget tilbage i 2020, besluttede Jørgen at det blev den sidste periode.
Derudover stopper Marianne Schack og Hans Henrik Doest også deres virke, lysten til at
fortsætte er der ikke mere. Jens Schou har endnu ikke besluttet om han forsætter, men
det kommer på plads inden generalforsamlingen.
Det betyder, at hvis Jens Schou fortsætter, så skal der til den kommende
generalforsamling vælges 4 personer til bestyrelsen og 1 person som suppleant.
Så har du altid ønsket dig en plads i bestyrelsen, eller ser dig selv som formand, så er
muligheden der snart.
Mange hilsner
Rude Beboerforening

Marianne Schack, Hans Henrik Doest, Jens Schou, Jørgen Frederiksen
Følgende positive brev er kommet til nyhedsbrevet og mange tak for det.
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Jeg vil gerne tage mod opfordringen til at skrive:
Lad mig begynde med ROS til bestyrelsen.
Dejligt med 5 nye tilmeldte husstande til Rude Beboerforening.
Et varieret årsprogram med socialt samvær, kunst og kultur oplevelser, spise og nyde lækker mad
og musik. m.m.
Jeg vil gerne gøre opmærksom på det store arbejde formanden udfører.
Kontakt til kommunen og kasserer jobbet. Samt at Jørgen Frederiksen selv har malet alle borde bænke sæt. Det var tiltrængt.
Samarbejdet mellem ”Land og By” der er vi jo foran. Her er det dejligt vi har vores fælles frilufts
gudstjeneste og 2. Pinsedags gudstjeneste. Fint at sidde og holde frokost i teltet, under
”Pilgrimsvandringen”
Petanquebanerne bliver rost, hvis vi har gæstespillere udefra. ”Dejligt at spille på velholdte baner”
Jeg synes vores blomsterbed med vilde blomster blev pænt. Jeg har kun hørt positivt om det. Og det
blomstrede hele sommeren.
Der er også FORHÅBNINGER
At der bliver er godt samarbejde med Niels Jensensvejs Grundejerforening og Rude
beboerforening.
Et spændende projekt med shelter, men håber sandelig der kommer et muldtoilet.!!
Venlig hilsen en gammel og godt tilfreds Rude beboer. Flittig bruger af Foreningens tilbud.
Stavgang, Petanque og strikkeklubben. Samt de fælles arrangementer.
Ellen Maj Nørmark
Egesvinget 7

