
Nyhedsbrev Jellinge Pilefletterlaug 
 

 

Bestyrelsen 

Heldigvis har Birgitte sagt ja til at varetage sekretær-opgaven efter Heidi. Birgitte tog den 

kæmpeopgave det var at ”genskabe” maillisten ved at taste hver enkelt af jer ind, så vi igen kom op 

at køre med udsendelse af indbydelser mm. Anette Buch er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Heidi, 

så velkommen til Anette. 

 

 

Vi skal have ny kasserer. 

Connie har meddelt, at hun efter mere end 20 år på posten som kasserer ønsker at stoppe ved næste 

generalforsamling!!! Det er ingen hemmelighed, at posten er temmelig krævende. Derfor har 

bestyrelsen valgt allerede nu at ”annoncere” efter Connies afløser ved næste generalforsamling. Så  

har du en lille kasserer i maven, må du gerne give dig til kende. Det er vigtigt for bestyrelsen at 

holde Pileflettelauget godt kørende. Derfor taler vi lige nu om, hvordan vi andre kan aflaste på såvel 

sekretær- som kassererposten. 

 

 

Høst af pil hos Henny. 

2021 blev det sidste år, vi høster pil hos Henny og Ove. Vi har i mere end 20 år haft den fantastiske 

mulighed for, at I som medlemmer kunne få indblik i hele forløbet med høst og sortering. En øvelse 

der nok har givet de fleste en respekt for pilen, når den ligger klar på flettedagene. Der skal lyde en 

kæmpe tak til Henny og Ove for deres store gæstfrihed og hjælpsomhed gennem alle årene. 

Bestyrelsen vil tage stilling til, om høst kan organiseres på anden vis fremadrettet. 

 

 

Kontingent. 

Vi gør opmærksom på, at SIDSTE FRIST for indbetaling af kontingent for indeværende sæson er 

D. 1. jan 2022. Undtaget er nye medlemmer, der har første flettearrangement på nybegynderkurset i 

jan. Er du i tvivl, hvorvidt du har betalt, kan du kontakte Connie på conniebendiksen@gmail.com 

der vil opklare sagen sammen med dig. 

 

 

Visitkort 

Bestyrelsen arbejder på at få fremstillet et visitkort, der også kan bruges af jer til at dele ud, når i 

møder nogen, der interesserer sig for Jelling Pileflettelaug. 

 

Nye medlemmer 

Hvis i løber ind i nogen, der påtænker at melde sig ind i Jelling Pileflettelaug, bedes i få dem til at 

rette henvendelse til ut. på baggesholm@godmail.dk. Så tager jeg den videre derfra. Ofte har folk 

en række spørgsmål, når de henvender sig første gang. 

 

Jelling Pileflettelaug ønsker alle medlemmer en rigtig dejlig december 

og jul. Tak for samvær i 2021 og på gensyn i 2022. 
 

 

På bestyrelsens vegne     
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