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Grundejerinformation nr. 2 - 2005 

I Nyhedsbrev 

Hermed udkommer det andet nyhedsbrev i 2005 

I Generalforsamlingen 2005 

Arets generalforsamling blev afholdt onsdag d. 
16. marts. 

Referat fra generalforsamlingen 2005 er 
vedhæftet som bilag til dette nyhedsbrev. 

~ I Nyt fra bestyrelsen 

Afholdte bestyrelsesmøder 
Der er siden nyhedsbrev 2005-1 afholdt to 
bestyrelsesmøder, henholdsvis d. 13. april og d. 
I. juni. Emner der blev drøftet var: 

- Generalforsamlingen 2005 
- Konstituering af ny bestyrelse 
- Økonomi, herunder budget 2005 samt ny 
gartneraftale. 
-Ændringsforslag til vedtægterne i inkassosager. 
-Arrangering af Sankt Hans 23. juni og 
Arbejdsdag 25. juni 2005. 
-Vej udvalget 
-Teleudvalget 

~ I Nyt fra udvalgene 

Vej udvalget 
Der er nedsat et nyt vej udvalg, som skal 
udarbejde projektforslag til generalforsamlingen 
2006 

Teleudvalget 
Bestyrelsen har nedsat et "Teleudvalg" som skal 
undersøge mulighederne for kabel-tv og internet 
til husene i foreningen. Foreløbig har vi været i 
kontakt med blandt andre IDC o-g ComX. TDC 
vil indenfor kort tid give et tilbud. Det er helt 
gratis og helt uforpligtende. Det drejer sig om at 
finde udbyderen med den bedste pris, den bedste 
løsning og den mest fremtidssikre installation. 
Løsningsforslag vil derefter blive sendt til 
afstemning på generalforsamling. 

I Kommende begivenheder 

I 

Sankt Hans torsdag d. 23. juni 
I lighed med tidligere år vil vi mødes på 
fællesarealet for at grille vores medbragte mad. 
Der grilles kl. 19 
Bålet tændes kl. 21 

Af hensyn til dyrene (og bålvagten) må der ikke 
lægges grene, hækafklip oa haveaffald på bålet 
før d. 16. juni. 

Arbejdsdag lørdag d. 25. juni 2005 
Der afholdes arbejdsdag fra kl. 9-15. Der skal 
luges ud i sandkasserne ved legepladsen og 
graves buske op ved trægrupperne, så der er 
opgaver for både små og store muskler. 

Der vil blive lejet en flismaskine, så vi har 
mulighed for at begrænse bålets størrelse og 
samtidig give trægrupperne et ukrudts
hæmmende bunddække. 

Endvidere bliver der budt på morgenbrød og 
kaffe, samt frokost, øl og vand. 

Vi mødes ved legepladsen k19. 

Det arbejde der udføres på arbejdsdagen er 
nødvendig vedligeholdelse af bebyggelsens 
fællesarealer og repræsenterer en væsentlig 
besparelse på vores gartnerregning. Vi håber 
derfor på et stort fremmøde. 

I Medlemsinformation 

Henstilling 
Der henstilles til at trailere mv. ikke langtids
parkeres på vores veje eller på de fælles grønne 
arealer. 

Vej belysning 
Pærer til vejbelysning på facader kan hentes hos 
Niels Jørn Jørgensen, Egtvedvej 10. 
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"Velkomstpakke" 
Såfremt der er nye grundejere, som ikke har 
modtaget grundejerforeningens "velkomst
pakke" med vedtægter, nabohjælp, nyhedsbreve 
og anden nyttig information, er de velkomne til 
at rette henvendelse til Niels Jørn Jørgensen, 
Egtvedvej 1 O. 

I Redaktion 

I 

Dan Gabriel Jensen, Hedebyvej 16 
Christina B. Nielsen, Hedebyvej 8 
Flemming Stoltz Nielsen, Hedebyvej 12 
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