
Vi har tidligere talt om, 
at vi skulle gå sammen 
med andre foreninger 
i Dejbjerg og Stauning 
om at gennemføre 
en fælles aften med 
generalforsamlinger for 
at få en større tilslutning 
til det. 

Vi har dog besluttet, 
at den idé udskydes til 
senere. Det vil sige, at 
vi i 2021 vil gennemføre 
vores generalforsamling, 
som vi plejer for ikke at 
forsamles mange omkring 
det. Dette var planlagt til 
den 3. marts, men pga. 
forsamlingsforbud har vi 
været nødsaget til at prøve 

at flytte det til den 15. april 
2021. Vi håber, at det så til 
den tid er muligt at samles 
om generalforsamlingen. 
Se indkaldelse her i 
sognebladet.
 Vi vil sammen med de 
øvrige repræsentanter 
i Dejbjerg fællesudvalg 
arbejde videre med at 
planlægge en række 
arrangementer i 2021, 
hvis ellers det snart er 
muligt i relation til Corona 
restriktionerne.   
 Det vil sige sangaften 
i kirken, grundlovsmøde 
ved præstegårdssøen, 
fællesspisning på Dejbjerg-
lund Efterskole og jule-
træstænding.
 Vi er fra kommunen 
blevet informeret om, 
at de igen må give os 
besked om nye tilflyttere 
til kommunen. Vi vil 
fra sogneforeningens 
side få igangsat, at vi 
kommer ud og får hilst 
tilflyttere velkommen og 
får afleveret en folder til 
dem, som informerer om 
de muligheder, der er for 
bl.a. foreningsliv, skole 
og børnepasningstilbud 
i vores lokalsamfund. 
Samtidigt vil vi koordinere 
det med den indsats, der 
gøres fra Landsbyklyngens 
side.
 Ansøgning til Sdr. 
Lem Andelskasses fond 
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SOGNEFORENINGENInfo
fra

DEJBJERG SOGNEFORENINGS
GENERALFORSAMLING 

TORSDAG 11. MAJ KL. 19.00 
PÅ DEJBJERGLUND EFTERSKOLE

DAGSORDEN:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Udvalgsberetninger og regnskaber
4. Det reviderede regnskab 
 fremlægges til godkendelse
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor 
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt
9. Valg m.m. til eventuelle udvalg.

Alle sager, der ønskes behandlet, skal være afgivet 
skriftlig til formand Lars Jørgensen, Dejbjergvej 21, 6900 
Skjern senest 8 dage før generalforsamling.

På bestyrelsens vegne
Lars Jørgensen

Alle medlemmer er velkomne, indmelding kan ske på 
aftenen for nye medlemmer. 
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indsendes med henblik på 
at få penge til et bordbænke 
sæt, så der er forøgede 
muligheder for at sætte sig 
og nyde den skønne natur 

i Dejbjerg. Placering skal 
endelig fastlægges.
 Vi kontaktede lands-
bypedel ordningen i 
efteråret 2020 med 
henblik på at få deres 
hjælp til rensning af 
pigstensbelægningen på 
pladsen mellem kirken og 
missionshuset. De nåede 
det ikke, inden det blev 
vinter, og vi vil tage fat 
i dem igen og bede dem 
kigge på opgaven her til 
foråret i stedet for.
 Hvis du går med idéer til 
noget, vi i sogneforeningen 
kunne arbejde med eller 

et arrangement så kontakt 
en af os i bestyrelsen, og vi 
kan få vurderet forslaget. 
 Desuden så kan vi altid 
bruge friske kræfter i vort 
arbejde, så kunne du tænke 
dig at komme i bestyrelsen 
eller hjælpe med 
enkeltstående opgaver så 
meld dig også på banen.  
 Det kan være en alletiders 
måde at blive integreret i 
vores lokalsamfund på for 
tilflyttere.

Med venlig hilsen 
Lars Jørgensen

NÆSTE
PAPIR
& AVIS
IND
SAMLING
I DEJBJERG

8.
maj

På vegne af 
Støtteforeningen 

for Stauning Skole 
og Børnehus


