
Vigtig meddelelse

På den netop overståede generalforsamling skulle de fremmødte tage stilling til et forslag stillet af Jørgen 
Wilkenskjeldt. Forslaget handler om, at de beboere, der fremover ønsker at modtage informationer på 
papir, skal meddele bestyrelsen på skrift, at de stadig ønsker informationerne på papir.

Forslaget skal ses i lyset af den relative store udgift som udsendelsen af en info-skrivelse på papir påfører 
landsbylauget. Som det fremgik af regnskabet, så er der ikke økonomi til at sende ret mange meddelelser 
ud. Generalforsamlingen bakkede op om forslaget og derfor denne meddelelse.

Hvis man er tilfreds med at modtage informationerne via internettet og på mails, så behøver man ikke at 
svare. 

Har man ikke allerede adgang til informationerne via nyhedsbrevene – og har man mod på at modtage 
fremtidige informationer ad den vej – så kan man tilmelde sig nyhedsbrevene på Kær halvøs hjemmeside på
adressen: http://www.kaerhalvo.dk/ . Tilmeldingsproceduren er enkel, man tilmelder sig nederst i højre side
på velkomstsiden på hjemmesiden. Det er den side med overskriften ”Velkommen til Kær Halvø” så 
bevæger man sig nedad på siden, og i bunden på højre side skal man så angive sit navn, sin mailadresse og 
huske at klikke på knappen ”Tilmeld” . Opstår der vanskeligheder med tilmeldingsproceduren, kan man evt. 
kontakte et bestyrelsesmedlem eller vores Web-master.

Har man ikke en mailadresse og ikke ønsker en, så kan man stadig få informationerne via nettet. Så kræver 
det blot, at man selv husker jævnligt at checke landsbylaugets hjemmeside og evt. også ser, hvad der 
foregår på den talerstol (Landsbylauget For Kær Halvø), som er oprettet på Facebook.

ALTSÅ hvis man fortsat ønsker at modtage informationer fra bestyrelsen på skrift, så skal man give en 
skriftlig besked til Jørgen Wilkenskjeldt. Man kan evt. benytte nedenstående rektangel, klippe den ud og så 
lægge den i Jørgens postkasse på Kær Bygade 59.

Mvh

Bestyrelsen 

Undertegnede ønsker fortsat at modtage meddelelser fra bestyrelsen på papir.

Navn: Dato:

Adresse:

http://www.kaerhalvo.dk/%20
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