4. mar. 2008

* Verbroederingsfeesten. Conny
Mortensen har sendt program
for årets Alken-Alken-Alkenarrangement, der skal foregå i
belgiske Alken i pinsen. Se
programmet.
1. mar. 2008 *

Alken Mejeri er et røgfrit hus.
Bestyrelsen har vedtaget nye rygeregler, så
mejeriet nu er røgfrit ved alle arrangementer.
Desuden betyder det, at der ved børnearrangementer også er røgfrit udendørs.
Rygereglerne vil blive gennemgået på
generalforsamlingen torsdag 27. marts kl. 20,
men gælder med øjeblikkelig virkning, lyder det.
Se reglerne.

Uge 10 * Grethe Damholdt har pose med til
affald, når hun går tur, og synes faktisk godt, at
folk selv kunne tage deres affald med sig. (Foto:
Knud Abildtrup)

Uge 10-11 i Alken:
* Generalforsamling i vandværket. I år er det fredag 14.
marts kl. 19.30 på Alken Mejeri.

1. mar. 2008

* Hævet kontingent. Efter de reducerede
kommunetilskud var der på generalforsamlingen i ABAF fuld
opbakning blandt de knap 20 fremmødte til at hæve
kontingenterne. Voksne: 200 kr./året og børn/unge under 25 år:
150 kr. /året. Fra flere lød det, at det stadig er billigt sat i forhold
til det høje aktivitetsniveau, og til andre kontingenter på
aktiviteter. Bestyrelsen vil sørge for mulighed for fire årlige rater.

26. feb. 2008

* Jens ud - Gary ind. På
ABAF's generalforsamling valgte
Jens Jacobsen at stoppe i
bestyrelsen efter fire år. Ind kom
tidligere formand Gary Craig.
Jan Mortensen var på valg og
fortsætter.

26. feb. 2008

* Flere aktiviteter ind under ABAF. Bl.a. kor og dans på
mejeriet, som har særskilt brugerbetaling til en instruktør, bliver
fremover aktiviteter under borgerforeningen. Deltagerne skal alle
være medlemmer af ABAF, som så indkasserer brugerbetaling
samt betaler instruktøren og huslejen til mejeriet. Ved
arrangementer som Julejazz vil ikke-medlemmer skulle betale
gæstekontingent på 25 kr. oveni entreen.

26. feb. 2008

Torsdag 6. marts kl. 20-21.30: Salsa for
tilmeldte på mejeriet.
Søndag 9. marts kl. 17.30-19.30:
Tango for tilmeldte på mejeriet.
Tirsdag 11. marts kl. 19-20: Qigong
og kl. 20-21: Stemmeværksted på
mejeriet.
Kvindefesten bliver i år lørdag 29.
marts.

