SÆT X KALENDEREN:

Ingen billeder? Få vist

Repræsentantskabsmøde og Workshop om bypedeller.

webversion af nyhedsbrevet.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
med fokus på temaet 'Turist i egen kommune'
tirsdag den 28. maj kl. 19.00 i Hald Ege

Vi var inde på emnet til vores generalforsamling, og der var en spændende debat.
Derfor glæder vi os nu til, at vi på mødet 28. maj sammen kan udvikle et godt koncept
for 'Turist i egen kommune'.
Både i Kvols, Stoholm, Karup og Mønsted er de godt i gang med fantastiske tiltag, og
det er disse tiltag, vi skal binde sammen, så vi ender med et samlet fantastisk projekt til
gavn for alle.
Det her er kun starten. Vi skal have endnu flere lokale projekter bundet sammen, fordi vi
har masser at byde på.

MØD TALSTÆRKT OP
Jo flere vi er, jo bedre – så vi vil gerne se så mange som muligt:
både jer der allerede har noget konkret oppe at stå – jer der er godt i gang med et
projekt – og jer der har noget støbeskeen – eller 'bare' har fået den vildeste idé.
ALLE er I er inviteret til at deltage denne aften – som også er en god mulighed for at
høre om de ting, der sker i vores fantastiske netværk. Kom frisk!
Tilmelding møde i Hald Ege: med navn og antal til info@vibland.dk

HUSK WORKSHOP
'Landsbypedel, er det noget for vores by?'
En aften hvor I får inspiration og hjælp til at etablere jeres eget korps af frivillige
landsbypedeller / borgerlaug / grønne mænd på benene.
En ordning der er med til at forskønne jeres by.
3 by pedeller fra Møldrups borgerlaug kommer og fortæller om, hvad der gemmer sig
bag deres succes. Vi skal have en masse inspiration og snak ved bordene:
eks.Hvordan kommer man igang? Hvem og hvordan rekrutterer man? Hvad med de
praktiske rammer

Sæt X i kalenderen: Mandag 3. juni kl. 19.00 - 21.30 i Møldrup Hallen.
Tilmelding: info@vibland.dk flere oplysninger kommer inden længe.

SES VI?

Tilfredshedsundersøgelse
Vi var glade for den store opbakning til vores generalforsamling 3. april.
Vi vil gerne have endnu flere med næste gang – og vi vil gerne gøre det endnu bedre.
Derfor har vi lavet en lille undersøgelse, som vi beder dig bruge et par minutter på at
besvare – UANSET om du deltog eller ej:

Klik her, link til undersøgelse

Er jeres bredbånd langsom - og vil I have bedre bredbånd, søg i

bredbåndspuljen

Med venlig hilsen
Kommunikationsteamet

VIBLAND - Landsbyliv i udvikling
Vinlands Vision: Vi vil skabe udvikling for det gode liv i Vibland
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