NYHEDSBREV
Hasseris Grundejerforening
Dato: 12.10.2013
Nr. 2-2013

Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 65432%%
Din I-kode (indgangskode) er: 1234 (Bruges bl.a. ved ret-selv-service – tilmelding til arrangementer).

Hasseris Grundejerforening indbyder til et
informationsmøde om NABOHJÆLP og afslutter
aftenen med en VINSMAGNING
Arrangementet finder sted tirsdag den 5. november 2013 - fra kl. 19:00 til
kl. 22:00 i Kirkessalen under Hasseris Kirke (indgang fra Thorsens Alle).
Kom og hør lidt om hvordan du og dine naboer, genboer mv. kan få glæde af det
system, som det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden har opbygget.
Vi hører jo senest om, at indbrudsstatistikkerne de seneste år har vist en stigning
i ugen med skolernes efterårsferie og også i juledagene er der hvert år familier,
der kommer hjem til et gennemrodet hjem efter et besøg af ubudne gæster.
Indlægget holdes af kriminalassistent og sikringsrådgiver Andreas Mylund
fra Nordjyllands Politi, der vil vise den Internetløsning, der gratis stilles til
rådighed samt giver gode og praktiske råd om hvilke præventive tiltag, man selv
kan og bør foretage.
Efter en kort pause fortsætter mødet med en Vinsmagning der ledsages af indlæg
om de udvalgte spanske vine, vi skal smage i løbet af aftenen. Vinene
præsenteres af vinhandler Ib Kjærulf fra SuperBest på Skalborg.
Program:
19:00 - Andreas Mylund orienterer om Nabohjælp samt giver gode
præventive råd
Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål.
20:15 - Ib Kjærulf præsenter de vine vi skal smage
Vinsmagning med spanske vine. Der vil være lidt brød og vand til at rense
smagsløgene med mellem de enkelte vine.
22:00 Afslutning.

Pris:

Prisen er kr. 50,00 pr. person.

Antal:
Der er max. 100 pladser, så derfor gælder "først til mølle
princippet" i forbindelse med tilmeldingen. Der kan max. tilmeldes 2 personer
pr. medlem.
I tilfælde af, at der tilmelder sig mere end 100 personer, kan man tilmelde sig en
venteliste, der ved modtagne afbud giver plads i den rækkefølge ventelisten viser.
Tilmelding: Sker til Hasseris Grundejerforening via foreningens hjemmeside.
Her skal du bruge dit Medlemsnummer samt din I-kode der begge fremgår af
dette Nyhedsbrev.
Når du på foreningens hjemmeside foretager din tilmelding, modtager du
automatisk via e-mail en kvittering indeholdende en adgangsbillet for op til max. 2
personer pr. medlem.
Din tilmelding er dog først endelig gyldig, når du også har indbetalt det korrekte
beløb svarende til de tilmeldte personer á kr. 50,00 pr. person til foreningens
konto, der er: Reg. Nr. 9286 konto nr. 1935765109 med angivelse
af Medlemsnummer, dette enten via Netbank eller ved indbetaling i en filial af
Spar Nord Bank A/S.
Er du kommet i den situation, at arrangementet allerede er med de max. 100
tilmeldte personer, kan du vælge, at komme på en venteliste, hvor evt. afbud
tildeles i rækkefølge fra ventelisten. Er du på venteliste SKAL DU IKKE foretage en
indbetaling til Hasseris Grundejerforening, idet dette først skal ske, når en evt.
ledig plads er tildelt og du er kontaktet af os.
Tilmelding til arrangementet - KLIK HER - HUSK tilmelding er efter "først til mølle
princippet".
HUSK AT MEDBRINGE DIN BILLET (Modtages via e-mail - kan udskrives efter
din tilmelding).

Sidste frist for tilmelding og betaling er mandag, den 28. oktober
2013 eller så længe der stadig er ledige pladser!
Venlig hilsen
Bestyrelsen for
Hasseris Grundejerforening

