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Oktober:

Efter en forhåbentlig god sommer er det atter på tide at tænke lidt over
den mørke tids aktiviteter.
Byforeningen har og vil følge den igangværende renovering af gader og
pladser med interesse. Det foreløbige resultat har givet Kirkepladsen i
Allinge et løft, så den fremhæver pladsen på den nydeligste måde.
Forhåbentlig vil den resterende renovering af Havnegade og Posttorvet
yderligere være med til at skabe en større helhed i gadebilledet.
I Sandvig forsøger en gruppe borgere at danne en borgerforening, og
Byforeningens bestyrelse har fulgt disse bestræbelser på nært hold,
ligesom vi har givet tilsagn om kontakt vedrørende specifikke
sammenfaldende emner inden for vore områder. Byforeningens
bestyrelse vil løbende holde vore medlemmer orienteret bl.a. på
medlemsmøderne.
Allinge-Sandvig byforening fylder 30 år den 17. Januar 2003, og
bestyrelsen er begyndt at drøfte, hvad vi skal og kan i den anledning.
Også disse overvejelser vil blive fremlagt på de kommende
medlemsmøder.
Kontingentet er stadig på kr. 50.00 årligt, og eventuelle manglende
indbetalinger kan betales via et bestyrelsesmedlem, i Nordea Bank reg.
0649/kontonr. 6494-408-440 eller på det udsendte girokort.
Bestyrelsen har sammensat et program for det næste halve år, og som
altid imødeser vi meget gerne forslag til yderligere aktiviteter. Vel mødt
til en aktiv periode.

Tirsdag den 15. Oktober kl. 1930 i
Kærnehuset.
Medlemsmøde. Foto- og fortælleaften samt
oplæg fra bestyrelsen om aktuelle emner til
drøftelse.

Søndag den 27. Oktober kl. 1415.
Udflugt til Ole Christensens skulpturpark på
Stenløsevej 7 i Olsker.
Eventuel kørelejlighed kan aftales med bestyrelsen.

November: Tirsdag den l9. November kl. 1930 i
Kærnehuset.
Medlemsmøde. Foto- og fortælleaften samt
oplæg fra bestyrelsen om aktuelle emner til
drøftelse.

Januar:

Tirsdag 21. Januar 2003 kl. 1930 i
Kærnehuset.
Generalforsamling m.m.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

