Kære borgere i Glyngøre
Så lykkedes det! Der er nu afholdt generalforsamling i
Glyngøre Borger- og Erhvervsforening, det var ikke helt, som
det plejer med diverse coronaregler, men mon ikke vi er
tilbage ved normalen næste år i februar, hvor vi retteligt skal
afholde generalforsamling? For alle tilfældes skyld vedtog
forsamlingen en vedtægtsændring, der gør det muligt at
afholde en virtuel generalforsamling. Gid det aldrig må blive
nødvendigt, den levende generalforsamling med mulighed for dialog er foreningens livsnerve.
Det forgangne år har været præget af aflysninger, aflysninger og aflysninger af aktiviteter. Kun en
enkelt koncert med Double Up er det blevet til efter nedlukningen i marts 2020. Vi har sammen
med skolens børn lagt bomsterløg i rabatten ved skolen, og jul blev det også til i Glyngøre med
juletræer og julepynt i lygtepælene. En ny turistguide har set dagens lys og diverse grupper
omkring Strandrasten, Æ Priess Dam og tilflyttergruppen har heldigvis også været i gang. Vi har
drøftet renovering af Strandvej/Bredgade med Skive Kommune og udstykning af byggegrunde,
hvor det ser ud til, at vi i år får 4 nye byggegrunde ved Poppelvej, skovbørnehaven bliver sat til salg
med mulighed for udstykning, og endelig vil der i 2022 blive arbejdet med planer for et nyt
boligområde ved Granvej. Glyngøre Maritime Center er der gode udsigter for, forretningsudvalget
afholder borgermøde om projektet, når vi må være flere deltagere, det bliver sandsynligvis i
august. Desværre blev vi nødt til at aflyse sommerens kaffemorgener og Sildefestivalen. Men vi
arbejder og står klar med aktiviteter for byen, så snart det er muligt.
Se aktivitetskalenderen på www.glyngoereby.dk (med forbehold for Coronaepedemiens varighed).
Her finder du også oplysninger om foreningen.

DIN opbakning er vigtig for foreningens fortsatte arbejde.
Vi håber, du også i år vil støtte vores arbejde for et endnu bedre og aktivt Glyngøre med dit
medlemskab.

Du kan betale kontingent på to måder:

1) Enten med bankoverførsel på reg. Nr. 8510 og konto 0007068131, husk at skrive navn og

adresse.
2) Eller med MobilePay tlf. 28074, Glyngøre Borger- og Erhvervsforening. Skriv din adresse i
tekstfeltet.
Kontingentsatserne er:
• Enlige 150 kr.
• Enlige pensionister 76 kr.
• Par 300 kr.
• Par pensionister 151 kr.
• Erhvervsvirksomheder modtager en faktura på 1200 kr.

På forhånd TAK, din opbakning har stor betydning
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Glyngøre Borger- og Erhvervsforening

