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** NYHEDSBREV ** 

KÆRE GRUNDEJERE, 

Her følger årets første nyhedsbrev fra bestyrelsen i Kildeholm Grundejerforening. Vi 
undskylder at der er gået så lang tid, før både nyhedsbrev og referat fra 
generalforsamlingen er blevet uddelt. 

Dette nyhedsbrev bliver kort og vil orientere om de kommende aktiviteter. 

Første aktivitet er vores gode tradition om at afholde Sankt Hans bål nede på det grønne 
areal. Bålet er ved at tage form, og vi henstiller meget til, at man ikke smider haveaffald 
eller andet affald på bålet. 

Vi tænder bålet kl. 20.00, hvorefter vores heks vil blive skudt af sted mod Bloksbjerg. 
Der vil som traditionen foreskriver, være en øl/vand til de fremmødte samt sang. så vel 
mødt til alle grundejere. Vi håber, at det bliver lige så -hyggeligt, som det plejer. 

Anden aktivitet er vores fælles arbejdsdag. Vi har i de forgange år haft stor succes med 
tidligt at melde en dato ud, så det har været muligt at planlægge sin deltagelse i 
arbejdsdagen. Det gør vi også i år. 

Lørdag d. 18/09-2010 vil der være arbejdsdag på det grønne areal. Vi starter kl. 10.00 
og forventer at bestille frokost til de fremmødte ved 12-tiden. Vi regner med at stoppe kl. 
14.00. I løbet af dagen vil der være øl & vand til de voksne samt is og slik til børnene. Så 
book dagen og kom ned. Det plejer også at være nogle gode timer, hvor der er mulighed 
for at møde andre grundejere. Vi vil i næste nyhedsbrev uddybe, hvad der vil blive lavet 
på dagen. 

111 sidst vil vi minde om at bruge vor~ e-mail, hvis man vil i kontakt med bestyrelsen og 
forhåbentlig vil vi snart kunne åbne for grundejerforeningens hjemmeside - mere om det 
i næste nyhedsbrev. 

Med dette korte nyhedsbrev ønsker bestyrelsen alle grundejere en rigtig dejlig sommer Vi 
ses til Sankt Hans og arbejdsdagen. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Kildeholm Grundejerforening l/l 


