Ny bestyrelse for HAN
Bent Nielsen er ny formand
Landsbylauget for Hundslev, Almsted og Notmark har fået ny bestyrelse på
Generalforsamlingen den 25 september.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Bent Nielsen som formand, Ejner Pustelnik
som næstformand, Lone Jensen som kasserer, Henrik Hansen som webmaster og
Anders Brandt, som var valgt som suppleant trådte ind, da en plads blev ledig.
Der arbejdes videre for at få en hjertestarter. De indsamlede penge var ikke nok,
så vi søger om penge andre steder.

Næste bestyrelsesmøde er 6. november kl. 17.00
Budget, landsbypedeller og indledende debat om en ny udviklingsplan er nogle af
emnerne. Send emner der kan tages op til formanden.

Skulptur
Afsløring fredag den 18. oktober kl. 17.00
Kom og vær med til afsløringen og få et glas vin eller en øl.
Kommunen har støbt et fundament i hjørnet tæt på NotmarkHus. Her bliver en
vandreskulptur placeret. Det er et led i landsbyernes samarbejde om kunst. Det er
et internationalt kunstprojekt kaldet ”Fremmedart at der rykker”
Læs mere på www.sonderborgkom.dk.
Send din mening om skulpturen til hjemmesiden: SMS til 1245 – Skriv: Kultur
(mellemrum) By (de 2 første bogstaver). Din besked.

Vælgermødet på Notmark Skole
Mange fra Fynshav fandt vej til Notmark den 10. okt
Det blev et livligt vælgermøde, hvor landsbypolitik prægede debatten. Turisme,
økonomi, Ewers Pakhus og lego-klodser på havnen, Kulturby 2017 eller kultur for
folket, bro til Fyn, erhverv på landet og ikke mindst flytning af boldbanerne til
Fynshav prægede debatten. Flere politikere sagde at vi selv skulle blive eninge
med Fynshav om den sag. Danebod kunne bruges til Husholdningsskole var et svar
til en borger. Kandidaterne fik god tid til indledning og til at svare på spørgsmål fra
salen.
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Stiftende genralforsamling den 24. oktober kl. 19.00
på NotmarkHus, - Ditlef giver nok en kop kaffe
NotmarkHus fortsætter med at være rammen om fester mm med samme gode
betjening, helt i Detlef ånd. Vi vil starte en forening ”Notmark Forsamlingsgård”
som køber NotmarkHus.
I 16 år har Margot og Detlef arbejdet for at give mennesker gode rammer for
fester, møder og andre aktiviteter. Det skal ikke stoppe fordi Detlef har valgt at
stoppe. Vi vil købe NotmarkHus og drive det videre i Detlefs ånd. NotmarkHus skal
fortsat være rammerne for fester til overkommelige priser.
Økonomien skabes ved folkeaktier. Vi håber på en meget stor opbakning, da købet
af NotmarkHus afhænger af, om vi kan samle penge nok og hvis man overvejer at
være med så send en mail til notmarkhus@hundslev.dk Vi kan låne til resten.
Vi har flere ansøgere til jobbet på NotmarkHus, men vi hører gerne fra flere.
Personalet skal føre stedet videre og servere ”gammeldaws” dansk mad til
overkommelige priser.
Foreningen ”Notmark Forsamlingsgård” skal gerne blive en paraply, der samler
mange forskellige aktiviteter. Vi vil fastholde boldbanerne her og bygge en sal
mere, så vi kan udstille gl. traktorer, hestevogne, veteranbiler Nimbus og meget
mere. Vi vil give plads til en vævestue og andre husflidsaktiviteter, og måltidet som
selskabslokalerne lægger op til skal understøttes med et ”Alsisk Marked” hvor
lokale producenter har et fælles salgssted. Her kan man købe honning, most, mel,
grøntsager og meget andet.
Venlig hilsen
Detlef Jepsen, Bruno Clausen, Ejner Pustelnik, Bent Nielsen, Susanne Reersdorff,
Anja Petersen, Anders Brandt m. fl.
For yderlige oplysninger, forslag eller andet så kontakt: Bruno Clausen,
29414662, Anders Brandt, 61333483 eller skriv til notmarkhus@hundslev.dk.
Vedtægtsforslag, folder mm kommer på www.hannyt.dk/notmark-skole/
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