
Bliv medlem af Nr. Asmindrup Land- og Bylaug  
 

For at blive medlem af Bylauget skal du udfylde 

indmeldelsesblanketten og enten sende oplysningerne pr. mail 

til nrasmindruplandogbylaug2015@gmail.com 

eller sende blanketten til Formand Jeanne Larsen, Kirkebjerg 

19, 4572 Nr. Asmindrup eller Kasserer Gitte Vindahl Larsen, 

Brændtvej 3, 4572 Nr. Asmindrup 

 

Kontingentet på kr. 100,- kan indbetales til vores bankkonto: 

Sparekassen Sjælland - Kontonr.: 0539-246931 via netbank. 

HUSK at oplyse navn, adresse og e-mail i meddelelsesfeltet, 

så vi ved, at du har betalt. 

Der er også mulighed for mobilepay på telefon nr. 23 65 36 26 

 

 

Kontingent: 
Kontingent for 2018 kr. 100,- pr husstand 

Beløbet kan også betales kontant til Formand Jeanne Larsen, 

Kirkebjerg 19, 4572 Nr. Asmindrup eller Kasserer Gitte 

Vindahl Larsen, Brændtvej 3, 4572 Nr. Asmindrup 
 

Tilmeld dig her: 

 

Navn: 

  

Tlf.nr.: _______________      E-mail: ___________________________ 

 

adresse:________________________________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Nr. Asmindrup Land- og Bylaug 
 

 
 

 

Ingen kan alene alt – men sammen kan 

vi meget i Nr. Asmindrup  

 
I Bylauget ønsker vi at have fokus på at bevare et 

stærkt og velfungerende lokalsamfund med mange 

gode oplevelser. Vi håber derfor, at rigtig mange har 

lyst til at støtte foreningen med et medlemskab. 
-  

 

 

 

        

       April 2018 

 

 

 

mailto:2015@gmail.com


Kort om Nr. Asmindrup Land- og Bylaug  
 

Foreningen blev startet i oktober 2015, og skal ses som en 

naturlig forlængelse af Landsbymakeover 2015.  

 

For at bevare udviklingen af Byens Bakke og hele byen ønsker 

Bylauget at være tovholder på aktiviteterne både for at styrke 

og bevare sammenholdet, som er opstået under 

Landsbymakeover 2015,men også for at udvikle et attraktivt 

lokalt miljø for alle aldre. 

 

Madpakkehuset er nu færdigt på Byens Bakke og vi håber at 

det vil blive brugt af mange. Ved vandposten og ved 

forsamlingshuset står nu 2 smukke whiskey tønder med 

blomster i.  

 

Opslagtavlerne ved forsamlingshuset og ved slagteren kan 

benyttes af alle ved henvendelse til bestyrelsen. 

 

Det er Bylaugets vision at styrke sammenholdet og 

fællesskabet samt sikre en positiv udvikling i Nr. Asmindrup 

og omegn. Vi forsøger hele tiden at udvide samarbejdet med 

foreninger mm i vores lokalområde.  

Derudover vil der være tilbagevendende arrangementer, hvor 

vi altid har brug for frivillige. Der er også brug for frivillige til 

undergrupper, så kom og vær med. 

 

Bylaugets formål  

I et tæt samarbejde med medlemmerne at tilskynde og skabe 

rammer for det gode sociale liv og trivsel blandt alle 

aldersgrupper, nytænkning og forskønnelse af de offentlige 

arealer i land og by. Vi ønsker at støtte op omkring projekter 

samt udbrede viden om Nr. Asmindrup land og bys indhold, 

kvaliteter og udviklingsmuligheder. 

 

 

Aktiviteter i Bylauget 

 

Den årlige generalforsamling er i april måned og dagsordenen 

er ifølge vedtægterne. Som medlem vil du modtage en e-mail 

med dagordenen, som også kan ses på hjemmesiden og 

facebook. 

 

Vi opdaterer jævnligt på vores hjemmeside og på facebook og 

til tider i ugeavisen. 

 

Dit medlemsbidrag giver Bylauget mulighed for at forskønne 

byen eksempelvis med blomster, juletræsbelysning og så være 

en del af de nye tiltag vi i bestyrelsen har i støbeskeen. Det 

giver også mulighed for at lave nogle arrangementer med gode 

oplevelser i selskab med resten af byen. 

 

I år vil der blive arbejdet på ”Nr. Asmindrup på Toppen”- en 

dag for lokale erhvervsdrivende, en gruppe på Vig Festivalen 

og tilbagevendende arrangementer på Byens Bakke. 

 

I øjeblikket er der følgende undergrupper under Bylauget, og 

har du lyst til at bidrage - så tøv ikke med at kontakte os. 

 

 Vedligeholdelsesgruppen på Byens Bakke 

 Arrangementer 

 Nr. Asmindrup på Toppen 

 Vig festivalen 

  

Vi er meget åbne overfor nye forslag og ideér. 
      Vi ses - Hilsen  

Nr. Asmindrup Land- og Bylaug  

Hanne, Gitte, Tina, Susanne, Bjarne og Jeanne 

Find os på Facebook på Nr.Asmindrup Land- & Bylaug 

2015 eller på vores hjemmeside www.4572.dk 


