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Her er plads til din  
annonce  

 ...eller måske skal 
den være her? 

 

 

Stilbjergvej 57, Tinghøj 
Tlf: 2876 8140  
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Generalforsamling i  
Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave 
Afholdes onsdag den 11. april 2018 klokken 21-22.30 i Aulaen på Friskolen 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:  
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Bestyrelsen aflægger beretning 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
4. Fastsættelse af medlemskontingent 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Jens Hansen og Peter Lorentzen -   

Modtager begge genvalg. 
6. Valg af to suppleanter. På valg: Pia Øhlenschlæger og Michael Knudsen                   

- Modtager begge genvalg. 
7. Valg af revisor 
8. Indkomne forslag 
9. Eventuelt 
 
Vi håber, at se mange forældre fra skolen og børnehaven samt andre medlemmer. 

Generalforsamling i Den selvejende institution 
Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave 
 
afholdes onsdag den 11. april 2018 kl. 19:00 i Aulaen på Friskolen. 
 
Dagsorden iflg. vedtægterne 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Bestyrelsen aflægger beretning  
3. Skoleleder aflægger beretning. 
4. Tilsynsførende aflægger beretning. 
5. Bestyrelsen og revisor Poul Thomsen forelægger den reviderede årsrapport og 

regnskab til orientering 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen 
8. Valg af suppleanter i hhv. forældrekreds og skolekreds  
9. Bestyrelsens forslag om ændring af ”Bilag til Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og  

Naturbørnehaves Vedtægt”. (Ang. drift af børnehave og grundet oprettelse af 
vuggestue.) 

10. Indkomne forslag 
11. Eventuelt 
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Overskuddet går til 
støtteforeningens  

arbejde på friskolen 
og i børnehaven :) 



6 

 Mange tak for flot fremmøde til        
borgermødet vedr. Lokalbrugsen i Tinghøj 
Godt 100 mennesker deltog i mødet, hvor der var en god og positiv stem-
ning trods alvorligt emne. 
 
Kjeld Kirkedal, salgsdistriktsrådgiver fra Coop, ledte os igennem aftenen. 
Der kom ideer på banen, og der blev udvekslet holdninger om, hvad der 
skulle til for, at flere handler mere der. Der blev snakket åbningstider – og 
evt. andre indtægtskilder. Og der skal meget til for at vende situationen. 
Bestyrelsen og uddeler har nu noget at arbejde videre med. Der blev jo 
afprøvet 15% lokalrabat fra 2.1. og til 28.2.18 for at se, om prisen var den 
store årsag. Dog har Coop i mellemtiden ændret prisstrategi, således at 
lokalrabatten ophører d. 25.1. Fredag d. 26.1 starter den nye prisstrategi, 
således at mange varer får FAST LAVPRIS – disse matcher således dis-
countpriserne.  
 
Aftenen sluttede med, at man måtte lægge en seddel, anonymt, hvor man 
skrev ”Nej” hvis man ikke troede på en fortsættelse, og ”Ja” hvis man tro-
ede på en bevarelse af brugsen. På 88 % af de udfyldte sedler  stod der ja.  
Bestyrelsen og den daglige leder vil følge omsætningen meget nøje og 
naturligvis arbejde med inputs fra denne aften indtil generalforsamlingen, 
som først falder i maj måned.   
 
Som de fleste nok nu ved, har uddeler Anita Newton fået job i Sig som ny 
uddeler. Hun stopper pr. 31.1.18 i Tinghøj. Foreløbig har bestyrelsen ansat 
Mikael Zink midlertidig i stedet for Anita. Situationen følges nøje inden vi 
søger ny uddeler. Mikael startede d. 22.1.18. Han glæder sig til udfordrin-
gen. Vi håber, I vil tage godt imod ham. 
 
Husk at det betaler sig at være medlem – så fås der rigtig gode personli-
ge tilbud. Hermed eksempler:  
Coops flerkornsrugbrød normal kr. 16,50 personlig pris kr. 8,- 
Coops frosne mini baguettes (12 stk.) personlig pris kun kr. 8,- 
Änglemark toiletpapir /køkkenrulle normal kr. 36,95 personlig pris kr. 18,- 
Dansukker 2 kg. Normal kr. 23,75 personlig pris kun kr. 15,- 
 
Kom på SMS listen og følg os på Facebook.  
Hvis vi skal bevare Lokalbrugsen, er vi nødt til at stå sammen og handle 
lokalt. 
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Og det er ganske gratis. 
 
Du skal bare sende en email med en liste over det, du øn-
sker at købe – gerne specifikt hvilke mærker du ønsker – 
ellers pakker vi, hvad der er bedst til prisen på den aktuel-
le dag.  
Herefter får du en bekræftelse tilbage om, at bestillingen 
er modtaget. 
Bestil blot senest kl. 11 og skriv gerne, hvornår du ca. af-
henter. 
 
Bestil på email adresse: 03627@coop.dk – og den kom-
mer direkte til Lokal-Brugsen i Tinghøj. 
 
Håber I vil tage godt imod denne nye service. 
 
Vores vision:  

Vi vil være det naturlige valg for en god og lokal indkøbs-

oplevelse! 
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Sportsuge i MOT 2018 
 

Sæt kryds i kalenderen den 10.- 11.- 12. 
maj hvor der afholdes sportsuge på Orten 

stadion.  
 

Vi glæder os til at se dig!  
Der kommer meget mere info. 

 

Venlig hilsen 
 Sportsfestudvalget 

 

Få Lokalbrugsens tilbudsavis hver uge       
direkte i din fysiske postkasse! 

Det er ganske simpelt: Gå ind på www.denlillepostkasse.dk – udfyld 
med navn, adresse og emailadresse og vælg hvilket blad du ønsker. 

Tilbudsavisen kommer herefter senest 3 uger efter i din postkasse.  

Tilbudsavisen ligger også til at tage med hjem i brugsen. Og kan na-
turligvis læses på internettet. Den  

http://www.denlillepostkasse.dk/
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Kom til borgermøde i Tinghøj Forsamlingshus  
onsdag d. 21. februar kl. 19.00 – 20.00  

med følgende 2 punkter: 
 

Walther Bech Sørensen, Billum, formand for Udviklingsrådet Varde Opland,  
fortæller bl.a. om: 

Udviklingsrådet – hvad er det? 
Og gør udviklingsrådet en forskel? 

 

Tinghøj Legeplads – hvor langt er vi. 
Skal vi starte nu eller vente til vi har fuld finansiering? 

Og hvis vi starter nu, hvad vil vi så undvære? 
Kaffepause med kage. 

 
Derefter kl. 20.00: 

MOT Borgerforenings generalforsamling 
Se dagsorden i særskilt opslag. 
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Indkaldelse til generalforsamling i MOT Borgerforening 
samt valg til udviklingsråd for MOT 

 
onsdag d. 21/2 2018 kl. 20.00 i Tinghøj Forsamlingshus. 

 
Dagsorden til generalforsamlingen er ifølge vedtægterne. 

                                    
1.  Valg af dirigent. 

 
2.  Valg af referent. 

 
3.  Valg af stemmetællere. 

 
4.  Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 

 
5.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 

 
6.  Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.   

 

7.  Valg af bestyrelse og suppleanter. (medlemmer kan stemme) 
      På valg er: Vibeke Volf Petersen (Mejls). 

      På valg er: Lars Lund (Tinghøj) modtager genvalg. 
      På valg er: Benn Lauritsen (Orten) modtager ikke genvalg. 

  
8. Valg af revisor og suppleant. (medlemmer kan stemme) 

     På valg er Jesper Bondesen (Mejls) 
     Ikke på valg i år: Villy Pedersen (Tinghøj) 

     Nuværende revisorsuppleant: Neil Alford (Tinghøj)  
 

9.  Valg til udviklingsrådet. (alle kan stemme) 
     På valg er:  Gorm Friis (Orten) modtager ikke genvalg. 

     Ikke på valg i år: Hans Juul Jessen (Tinghøj) 
                    

10. Eventuelt. 
                 

MOT Borgerforening 
V/Formand Gorm Friis, Vibeke Volf Petersen, Henning Thomsen, 

Lars Lund, Bek Hansen, Benn Lauritsen. 
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Vinterfest i Mejls 2018 
 

Så skal barnepigen hyres igen. 
 

Fredag den 2. marts 2018  
Klokken 18:30 i aulaen på friskolen 

 
Medbring: Godt humør, service, bestik samt egne drikkevarer. 

(Vi sørger for kaffe og te) 
 

Maden leveres af Vigsøs Madcirkus 
 

Prisen er 145,- kr. per person 
(Inkl. dessert) 

 
Tilmelding senest den 22. februar til: 

Dennis Port: Telefon / SMS – 51 28 96 61 
E-mail: dennisport89@gmail.com   

 
På gensyn til en hyggelig aften fra festudvalget: Mejlsvej 2-46 

 
 
 

mailto:dennisport89@gmail.com
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Deadline  
for indlevering: 

 
NR. 3  20.02.18 
NR. 4  20.03.18           

Stafetten 2018 

  

   
 

 

 

 

 

 

Ring,  

hvis du ikke kan skrive! 
 

Jeg giver dit budskab kant         

i folderen, i pressemeddelelsen, 

på hjemmesiden, i magasinet, i nyhedsbrevet… 

 

Nina Wolff, tekstforfatter, T: 22 94 88 26 
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Skjern Maskinforretning 
 

Industrivej 13-15, 6900 Skjern 

Tlf: 97 36 10 20  

Der er plads  
til din annonce her! 
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Der er plads til din 
annonce her :) 

 


