
Snerydning  
 
 Vi håber alle fortsat vil være med i snerydningsordningen.  
 
Prisen for snerydning er 350,00 kr. kun for medlemmer af 
Hejnsvig Borgerforening 
 
Der indbetales senest 15.oktober Såfremt du tilmelder dig senere 
skal du betale 100,00 kr. mere.  
 
Tilmelding til snerydning  skal ske ved at indbetale beløbet i   
Sparekasse  Kronjylland 
Reg. nr. 6233 konto 0750165680 eller der kan indbetales i Pe-
dersmindecenteret Hejnsvig den 22  september fra kl. 14.30 til 
kl. 16.30 eller den 1. oktober i Dagli Brugsen fra kl. 16.00 til kl. 
18.00 der vil bestyrelsen være tilstede.  
 
Husk at angive din adresse så vi ved hvem der har indbetalt.  
Ved øvrige spørgsmål angående betaling henvendes der til: 
Allan N. Nielsen på tlf. 20 99 20 84  
mail: nygaardnielsen@hotmail.dk  
 
OBS! Der kommer ikke yderligere opkrævning ud. 
  
HUSK AT FJERNE BLOMSTER/ KRUKKER MV.  
SÅ SNERYDDERNE KAN KOMME TIL MED MASKI-
NERNE  

Angående henvendelse af snerydning  
hvis der mangler rydning. Bedes man kontakte  

 
Bent Jensen tlf. 30 30 19 02 
Svend Andersen tlf. 20 84 56 11 

Karl Viggo Gregersen tlf. 20542836  

 2021 - 2022 

 
Års kontingent  

 
 

Prisen er 100 kr. pr. år, som betales senest den 15. oktober. 
Der kan indbetales i Pedersmindecenteret Hejnsvig den 22 sep-
tember fra kl. 14.30 til kl. 16.30 eller den 1. oktober i Dagli 
Brugsen fra kl. 16.00 til kl. 18.00 der vil bestyrelsen være tilste-
de, eller der kan indbetales på konto 6233  0000054771   
Husk at angive din adresse så vi ved hvem der har indbetalt.  
Du kan også ringe til en i bestyrelsen, så kommer vi gerne og be-
søger dig/jer. 
 
På forhånd tak 
Bestyrelsen 
 
 
 



    Bestyrelsesmedlemmer  
 
Formand:          Lotte Habekost Kræmer      Tlf.  30 22 64 84 
E-mail               lottehabekost@live.dk 
 
Næstformand:  Hans Kristensen                 Tlf. 29 87 19 63  
E- mail              tinaoghans@kristensen.mail.dk  
 
Kasserer:          Allan Nygaard Nielsen       Tlf. 20 99 20 84 
E-mail              nygaardnielsen@hotmail.dk  
  
Sekretær          Conny Bundesen                 Tlf. 61 99 50 28  
E- mail             mmmch@mail.tele.dk 
 
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:  
                         
                         Rene Eriksen                     Tlf.  28 14 55 55 
                         Henning Ebbesen              Tlf.  24 77 55 82 
Flag ansv:         Frank Nielsen                   Tlf.  30 66 03 40  
 
Suppleanter:  
 
1. Suppleant:  Inger Jensen 
2. Suppleant:  Børge Skriver 
 
 

Medlemskab i Borgerforeningen inkludere: 
 
- Juleoptog den første søndag i advent kl. 13 med optog og jule 
marked i hallen.  
( Bestil en gratis bod ved Svend på tlf. 20845611 ) 
- Fastelavn i samarbejde med menighedsrådet.  
- Sankt hans. 
- Bagagerumsmarked. 
- Vedligehold af stier mm ved søen. 
- Julebelysning i Bredgade og juletræ på torvet. 
 

Hejs flaget på følgende dage:  
 

Konfirmation - juleoptog  
Det ser både festligt og højtideligt ud, og vi håber at alle vil tage 
opfordringen op.  
 
 
 
 
 

 

Skrotbanden 
 

Vi vil også gerne lige gøre opmærksom på at skrotbanden stadig 
samler jern, metal og dåser ind og alle pengene går til udviklings-
puljen hvor foreninger kan søge penge til forskellige ting. Så hvis 

du har noget Jern m.m. du gerne vil ha hentet kan du kontakte 
Bent Jensen på  tlf. nr. 30301902 

mailto:tinaoghans@kristensen.mail.dk

