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Juni
Petanque
Petanqueklubben lægger stærkt ud med at mødes allerede kl.
18:00 tirsdag d. 1. juni, hvor vi inviterer alle til at komme
og deltage. Først spiller vi og dernæst griller vi vores
medbragte mad. Husk bestik og glas for klubben er på denne
store aften den glade giver af vin til maden. Klubben har
kugler til gæster.
Klubbens aktivister har rengjort banerne så de nu står super
skarpe og resten af juni mdr. spiller vi hver tirsdag kl. 19:00
Vel mødt. Venlig hilsen Jacob Lundgaard Tlf. 24962305
Helnæs Jagtforening - Generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling Helnæs Jagtforening
2021 Helnæs Borgerhus Torsdag den 3 Juni 2021,
kl 19:00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden
sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til
godkendelse.
4. Indkomne forslag.
Helnæs borgerhus søger om 10000 Kr i støtte
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Kaj Nielsen genopstiller, Sonny ønsker at udtræde.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.
Nuværende Bestyrelse:Jørgen Storm, Erik Lund, Kaj
Nielsen, Anders Lindskov, Sonny Munk.
Suppleanter: Michael Fonnesbech og Anders Hannibalsen
Revisor: Peter M Hansen og Jens Z Rasmussen
Revisor Suppleant: Niels Thomsen

Helnæs Jagtforening - Strandrensning
Der er strandrensning på Helnæs Søndag d. 6. Juni
Vi starter fra Søgaard kl. 9.00, hvor strækninger
fordeles og sække udleveres. Efter endt arbejde
serveres der pølser på stranden ved Helnæshus. Det er
en lang tradition på Helnæs, og det er en god

mulighed for at møde andre og få en god dag ude i
naturen, både for jægere og ikke jægere.
Vel mødt - Alle er velkomne.
mvh Bestyrelsen
Helnæs Frysehus - Generalforsamling
Nu er det endeligt muligt at afholde generalforsamling.
Det sker torsdag d. 10. juni kl 19.00 i Borgerhuset lok. 2.
mvh Bestyrelsen
Fælles gåture på Helnæs
Alle dage kl. 19.
Mandag den 7. juni er gåturen fra Hans og Bente, Helnæs
Byvej 29
Mandag den 5. juli fra Jørgen og Anna, Strandbakken 28
Mandag den 2. august er ikke planlagt endnu
Mandag den 6. september går den fra Anette og Jørgen,
Lindhovedvej 5
Efter gåturen drikker vi kaffe hos arrangøren. Man
medbringer sin egen kaffekurv, som man stiller, hvor turen
begynder. Turen gælder alle aldersklasser og er åben for
udenøs venner og bekendte - hunde må ikke tages med, da vi
drikker kaffe hos private. Husk passende fodtøj, da vi også
går i sumpet områder eller på markvej, stier og strand. Alle
er velkomne og vi plejer at gå ca. 4-5 km.
Anna, Stranden tlf. 23829204
Helnæs Vandværk - Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling i Helnæs Vandværk tirsdag
d. 15. juni 2021 kl. 19.00 i Borgerhuset.
Hermed en opfordring til at møde op på generalforsamlingen.
For Regnskab se www.helnaesvand.dk
Hvis man ønsker at se et trykt eksemplar af regnskabet, kan
man rette henvendelse til Anton Siersbæk 23 32 01 48.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1.
Valg af dirigent
2.
Beretning om det forløbne år
3.
Regnskab
4.
Budget
5.
Indkomne forslag
6.
Valg af bestyrelse:
På valg er: Per Pedersen og Anton Siersbæk
7.
Valg af revisorer
8.
Eventuelt

Med venlig hilsen Bestyrelsen
fortsættes →

Helnæs Lokalråd - Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 16. juni
kl. 19 i Borgerhuset.
Indkaldelse med dagsorden udsendes særskilt.
Galleri Langager, Det gamle Mejeri
Juni udstilling 28/5-20/6
Åbent fre-, lør- og søndag 11-17. Udstilling af kunst og
kunsthåndværk.
På alle søndagene er der kunstnere der arbejder i galleriet.
Datoerne annonceres på hjemmesiden.
Galleri Langager, Det gamle Mejeri, Ryet 13, Helnæs. Gratis
entre.
Første sommer udstilling - 24/6-12/7
NYE ÅBNINGSTIDER: Åbent torsdag til mandag 11-17.
Udstilling af kunst og kunsthåndværk.

Juli
Galleri Langager
Første sommerudstilling - 24/6-12/7
NYE ÅBNINGSTIDER: Åbent torsdag til mandag 11-17.
Udstilling af kunst og kunsthåndværk.
Anden sommerudstilling - 15/7-2/8
NYE ÅBNINGSTIDER: Åbent torsdag til mandag 11-17.
Udstilling af kunst og kunsthåndværk.
Galleri Langager, Det gamle Mejeri, Ryet 13, Helnæs. Gratis
entre

Nyt fra Lokalrådet
Trafiktællingen på Stævnevej 12 dage over påsken viste, at
der kørte 6.252 køretøjer. hvoraf 96% overholdt fartgrænsen,
72% kørte under 40 km/t.
På sidste møde, har vi bl.a. arbejdet med følgende emner:
- Færdiggørelse af Beredskabshuset, tidl. sprøjtehuset
- Udvidelse af aktivitetsmuligheder på sportspladsen
- Genoptagelse af dilettant / revy fra 2022

