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Nyhedsbrevetudkommer 4 gange om aret.

Arets tildeling atLINK.nddler
Nibe Byrad havde ligesom sidste ar afsat kr. 165.000
til LINK. Da det er sidste ar LINK eksisterer under

Nihe Kommune, var man enige om at egenkapitalen
skulle opbruges, saledes man kunne starte pi en frisk,
nar LINK til nreste ar indlregges under LAK - Lands-
byer i Aalborg Kommune. DerCor blev der uddelt lidt
aCegenkapitalen ogsa, saledes at det samlede stmtebe-
lab kom op pa i alt kr. 179.900.

Der var ansagninger pi i alt kr. 266.839

Vokslev Forsamlingshus havde sagt kr. 15.000 til eks-
tra tagisolering, siledes man kunne holde den efter-
handen store udgift til olie nede. Dette initiativ blev
stattet med kr. 10.000.

Vokslev Idrretsforening havde sagt kr. 4.350 til en ny
flagstang. Dette fik ingen statte.

Vokslev Borgerforening havde sagt kr. 25.000 til mate-
rialer til en rund b8lhytte, placeret pi grresarealeme
foran Friskolen, Idrretsforeningen og Kirken. Bilhyt-
ten ska} vrere til fri atbenyttelse for alle i omridet, ba-
de til sommerfester, idrretsarrangementer, skolearran-
gementer og til mindre private arrangementer. Dette
projekt faldt i forretningsudvalgets smag og blev stat-
tet med det fulde belab. Kr. 25.000.

Da LINK skal forsage at fordele de -i ar - ca.kr.
180.000 mellem 13landsbyer pa en retfrerdig made, ma
man sige at kr. 35.000 til Vokslev, er et resultat vi kun
kan vrere tilfreds med.

I sin tid ansagte Vokslev Borgerforening ogsi LINK
om midler tillegepladsen pa Vokslev Friskole. Det var
forreldrene fra friskolen der etablerede legepladsen, og

Nreste gang 1. sept. 2006

Borgerforenin-
gen onsker alle
en rigtig god og
varm sommer.
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bruges vist ogsa mest af Friskolens elever. Men legepladsen er i princippet til
fri afhenyttelse for alle i Vokslev by og omegn. Pa samme vis bliver det med
biilhytten, som ogsa placeres pa Friskolens areal.

Linkmidlerne skal vrere anvendt inden d. 31. oktober 2006. Efter denne dato

vil der blive en ny ansfiJgningsrunde, hvis der er midler der ikke er brugt.

nn lOGO
Som det ses pa forsiden har Borgerforeningen Bet nyt
logo. Logoet er inspireret af tre karak.teristiske ting som
Vokslev bl.a. er kendt for.

. De flotte bakker som man slet ikke kan undga at
blive betaget af, nar man kerer igennem Vokslev.

Mange husker Vokslev pa de mange store t:rreer, som stod pa begge sider af
Hobrovej. Desvrerre er trreerne ikke sa store mere, men det bliver de vel igen.

. Binderup a, som sa smukt snor sig ind igennem byen.

Disse tre elementer er komponeret sammen i Iogoet, som fremover viI prrege Borgerfor-

eningens brevpapir. Som undertekst er valgt at fortrelle hviIken forening der er tale om,
og hvor man kan hente yderligere informationer.

.

Nye vedtregter i Borgerforeningen

PAden ekstraordinrere generalforsamling d. 9. maj 2006 blev de nye vedtregter
vedtaget. Vedtregteme lregges ud pa hjemmesiden.
Arsagen til at de gamle vedtregter skulle rendres var, at de var mootet pa en no-
get st0rre borgerforening, med registeret medlemskab og med meget prrecise
bestemmelser om hvad der skulle behandles pa bestyrelsesm0der etc. Bestyrel-
sen ville geme have nogle mere tidssvarende og mere tleksible vedtregter, sale-
des at rAderummet blev noget swrre.
I samme ombrering rendrede man ogsAantallet af bestyrelsesmedlemmer fra 10
tiJ 6 personer, sAledesat bestyrelsen ftemover bestAraf en reprresentant m:
Forsamlingshuset, Friskolen, Idrretsforeningen og Menighedsradet. Hvis der se-
nere skulle opstAet 0nske ITaandre foreninger om at blive reprresenteret j besty-
relsen er dette muligt, og vii i 0Vrigt blive hilst meget velkommen.
PAgeneralforsamlingen vrelges der endvidere to reprresentanter for borgeme i
Vokslev Sogn.
Nreste bestyrelsesm0de er d. 30. september 2006 kl. 19.00 og afhoIdes i Forsam-
lingshuset.
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Bestyrelsesm0deme er abne for alle. Alle &emm0dte har taleret, men kan ikke
stemme pa bestyrelsesl1l0deme.
Dagsorden kan inden m0det ses pa hjemmesiden.

Friluftsgudstjeneste

Onsdag den 23. august 2006 kl.18.00 afholdes der friluftsgudstjeneste i Kridtgraven i

Vokslev, arranger et i et samarbejde mellem Borgerforeningen og Vokslev menigheds-
rad, og flere, som vi forhabentlig kan fa inddraget i sommerens 10b.

En friluftsgudstjeneste er rent bogstaveligt en gudstjeneste i verdens st0rste kirke. Det

er et af hovedargumenterne for at flytte ud af det daglige kirkerum, at vi her er midt i
den skabte natur med lydene, lyset og himmelhvrelvet. Her er plads til bade det mind-
ste og det st0rste.

Det er f0rste gang vi i Vokslev fors0ger os med en friluftsgudstjeneste og stedet udpe-
gede vi hurtigt, da omddet ved kridtgraven uden tvivl viI skabe en bade £lot og naturlig
ramme at vrere sammen i.

Efter gudstjenesten er det meningen at vi sretter os i grresset og nyder den medbragte
madkurv. Vi haber pa savel rigtig god opbakning som godt vejr til dette arrangement.

Jens-AndersDjernes

I ARRANGEMENTSLISTE ~

FORSAMLINGSHUSETARRANGERER H0STFEST I VOKSLEV

Den 30. september 2006 k.l.18.30 gar det 10si Forsamlingshuset med god mad
og levende musik..Vi tager fat i en af de rigtiggamle traditioner,i Vokslev. Sret et
stort X i kalenderen og reserver datoen. Kun 120,00 kr. pr. deltager. Tag din
nabo med. .

I k.anreservere billetter hos Forsamlingshusets udlejer Aase S0ndergaard pa
telf. 30 11 4357.

MENIGHEDSRA.DET:

Se de aktuelle arrangementer p~ www.vokslevkirke.dk

VOKSLEV FRISKOLE:

Reserver den 10. juni til sommerfest i Vokslev



BLADET ER SPONSERET AF:

Aut.VVS Installater
Henrlk Svennlngsen

Hobrovej 61 . 9240 Nlbe . Telefon 98 35 17 29

DET ER GANSKE V/ST...
~---------------------------------

Skal der vcsre fest her el/er der
- skal der penge ti/...
Lad din opsparing yngle bedre
i fred og ro, - j Vokslev.

VOKSLEV SPAREKASSE
Hobrovej 63. kontor iforsamlingshuset
Abnlngstld hver mandag 13 - 15
Ff2Jrste mandag i mtmeden 13 - 17

Nibe T0mrer- og Snedkerforretning

T0MRER-NISS
TELEFON 98 35 11 68 - SKALHUSE 2

Har du: villa, landsted ellerlandbrug
MAske: MAske:

. er der begyndende vr9Jvlmed kloakkerne . er der fugt i kcelderen

. trcenger indk9Jrslentil omlcegning . er der brug for drcening

. har du fceldettrceer og r9Jdderneskal fjernes . viidu gerne have egen S9J

. skal der st9Jbessokkelog bund tUen udestue, . skal der oprenses gr9Jfter
carport eller garage

ENTREPREN0R J0RGEN HANSEN - EN GOD MAKKER

98351807, AUT. KLOAKMESTER WWW.JORGENHANSEN.DK


