Serup Smedje
Generalforsamling 4.marts 2020
Nyhedsbrev februar 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag d. den 4. marts 2020 kl.
1930 i Gudum Sognehus Toftevej 19. 7620 Lemvig.
Tak om du fortsat støtter Serups Smedje .
Medlems kontingent kr 100 årligt. Det kan betales på bankkonto
reg.nr 7730 konto 1069520
eller på Mobile Pay 20329915 . mærket smed
Hvad der indbetales ud over 100 kroner betragter vi som en gave til
Serups Smedje som vi siger tusind tak for.
Betaling senest 1. marts 2020
Åben Smedje 2019 i sol og sommer.
Stor succes, de fleste besøgende nogensinde, hesteskoning,
Verner bakkede med firehjulet hestevogn hele vejen gennem
laden, indendørs
aktiviteter rykkede ud i det
fri. To vellykkede
rundvisninger på
Galgehøjene og
Randmorænen.
Åben Smedje 2020 bliver den 21. juni og der planlægges efter at
gentage succesen fra 2019 og det vil sige med nye aktiviteter,
herunder konkurrencer i hesteskokast for både børn og voksne .
Smedjens fremtid på den lange bane.
Smedjen ligger på lejet grund, og denne grund skifter ejer i løbet af en
overskuelig tid.
Bestyrelsen har haft et meget konstruktivt møde med lederen af
Geopark Vestjylland Thomas Holst.
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Der arbejdes fortsat på muligheden for at Serup Smedje overtager alle
ejendommens bygninger og bliver et Geopark Vestjylland besøgssted som
en unik tidslomme fra en svunden tid.
Græsmarken vest for smedjen, hvor et hjørne tidligere har været brugt
til parkering , var i 2019 i brug til parkering og aktivitets område.
Midt på året 2020 fortsætter drøftelserne med Geopark Vestjylland.
Der vil på generalforsamlingen bliver nærmere redegjort for
fremtidsplanerne.
Ændring i din mailadresse bedes meddelt kassereren.
På mail karstenserup2@gmail.com

Bedste hilsen
På bestyrelsens vegne
Troels Primdal, formand og Karsten Serup kasserer.
26.01.2020
Serup Smedje egen hjemmeside
www.Serupsmedje.dk
Link til Geopark Vestjylland som smedjen prøver at
bliver en del af.
https://www.geoparkvestjylland.dk/danmark/4-skodborg-huse
Link til TV optagelser fra Åben Smedje 2018
https://www.youtube.com/watch?v=sHg3xQmPzYw&feature=player_embedded
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