Skals Borgerforening (Stiftet 1897)
Medlems kontingent 2018
Medlemsnr.:
Kontingent 2018:
Ægtepar/par Kr. 200 – Pensionist par (fra 67 år) Kr. 150 – Øvrige Kr. 100

Foreningens formål, er at samle Skals Borgerne om en række
fælles aktiviteter, til gavn og glæde for borgerne og byen.
Vi har ansvar for:
Banehuset, Torvehuset, Byens pyloner, by flaget, flagallé samt rasteplads v/Himmerlandsstien og hjemmeside.
Derudover Skals Green Team og frivillig bank.
Vi arbejder i 2018 på:
Området ved banehuset og aktiv midtby herunder legeplads og 18 hullers golfbane. Derudover tiltrængt
reparation af sokkel og fundament ved byflaget. Ny legeplads ved Skals Skole. Alle ovennævnte projekter er
større udgiftsposter som forsøges afdækket via funding midler. Og der er vi godt på vej ☺
Skals Ådals projekt følges af to personer fra Skals og her er der også tale om fundraising, samt frivillig hjælp.
Skals Lokalråd til at binde os bedre sammen.
Vi, deltager blandt andet i:
Lokaldysten, affaldsindsamling, Sct. Hans på Højskolebakken, Skals byfest, samt samarbejde med byens skoler,
herunder efterskolens afslutning på torvet. Skals Borgerforening har også aktiv medspiller ved ophæng og
nedtagning af juleguirlander og juletræer. Events i Fjordklyngen og Torvecafe med mere.
Vi har kontakt med:
Fjordklyngen, Viborg Kommune og Viborg Egnens Handelsråd samt
byens erhvervs drivende og skoler. Derudover lokale medier i Viborg.

Kontingentet kan overføres via netbank eller indbetales i Den Jyske Sparekasse. Derudover via
MOBILEPAY 81921. Husk at opgive medlemsnummer ved betaling.
Vi modtager meget gerne støttebeløb i Borgerforeningen. Småt, som stort modtages gerne. Vi har nok
af gøremål og projekter der kræver lidt midler ☺…

Vi håber på jeres fortsatte støtte til vores frivillighed for Skals og fremtiden,
ved at indmelde eller forny medlemskabet af Borgerforeningen

På hjemmesiden www.skalsby.dk kan du læse mere om vores dejlige by.
Pengeinstitut:
Den Jyske Sparekasse
8832 Skals
Konto: 9261 281 007 0032

Formand Skals Borgerforening:
Lars Åge Møller, Fjordvænget 13, 8832 Skals
Mobilepay 81921

