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Nyhedsbrev 
 
Hermed udkommer nyhedsbrev nr. 2 i år 2001. 
Alle input til kommende nyhedsbreve er  
velkomne. 
 
 
 

Generalforsamling 
 
Den 28. marts 2001 blev afholdt general-
forsamling. Der henvises til runddelt referat. 
 
 
 

Nyt fra bestyrelsen 
 
Siden sidste nyhedsbrev er afholdt ét 
bestyrelsesmøde. Emner der blev drøftet var: 
 
Godkendelse af bestyrelsesmødereferat og    
generalforsamlingsreferat 
 
Konstituering af bestyrelse jf. nyt blad til 
grundejerforeningsmappen 
 
Økonomi, herunder sager til inkasso 
 
Planlægning af Sankt Hans 
 
Planlægning af arbejdsdag 
 
Forslag til hastighedsbegrænsende tiltag,    
herunder stillevej på Normannervej 
 
Forslag til anvendelse af opsparing, eks. 
fælleshus/-pavillon, hastighedsbegrænsning, 
opslagstavle mv. 
 
Hybrid-/bredbåndsnet 
 
Input til nyhedsbrev 
 
 
 

Brevkasse 
 
Bestyrelsen har modtaget endnu en klage over 
langtidsparkerede campingvogne, hvilket 
bestyrelsen igen skal gøre opmærksom på ikke 
er lovligt. (Bestyrelsen har konfronteret 
vedkommende med klagen). 
 
 
 

Derudover har vi ikke modtaget indslag til 
brevkassen. Vi efterlyser derfor indlæg til næste 
nyhedsbrev. Det kan eksempelvis være: 
 
Ris/ros til bestyrelse eller nyhedsbrev 
 
Forslag til fælles aktiviteter 
 
Opfordringer til øvrige medlemmer 
 
Andet? 
 
 
 
 

Begivenheder siden sidst 
 
Fastelavn 
Den 25. februar 2001 blev afholdt fastelavnsfest 
på Egtvedvej. Dette var en stor succes, hvor 
omkring 80 personer deltog, herunder en masse 
festligt udklædte børn. 
 
Karin Jackowski, Rene Stilling-Andersen og 
Allan Kisum meldte sig til at stå for arrange-
mentet i 2002. 
 
 
 
 
 

Kommende begivenheder 
 
Fælles arbejdsdag 
Den fælles arbejdsdag finder i år sted den 16. 
juni 2001 kl. 10.00, hvor vi mødes ved lege-
pladsen. Umiddelbart skal følgende opgaver 
udføres: 
 
Fyldes sand i sandkassen 
 
Udjævne huller på fællesareal/legeplads 
 
Beskære buske og træer 
 
Maling af legeplads i det omfang træet trænger 
 
Såfremt vejret tillader det og der er stemning 
herfor, vil havepavillon blive opstillet og der vil 
blive tændt op i grillen. 
 
Udnyt muligheden for at forskønne området og 
hilse på dine naboer!! 
 

 
 
 
 
 



Sankt Hans  
I lighed med tidligere år vil blive afholdt Sankt 
Hans fest den 23. juni på fællesarealet. 
 
Havepavillon vil blive opstillet og kl. 18.00 vil 
der blive tændt op i grillen. Medbring havebord, 
stole, mad og drikkevarer. 
 
Ca. kl. 21.00 vil Sankt Hans bålet blive tændt og 
heksen kan sendes af sted. Bestyrelsen håber på 
et stor fremmøde. 
 
Grene og hækaffald kan lægges på bålet i 
perioden den 16. juni – 23. juni 2001. Af  
hensyn til fugle og andre dyr bør der ikke 
lægges grene før denne dato. 
 
 
Årets facade 
For at fremme et rart nærmiljø og bidrage til 
forskønnelse af vore fællesveje blev det på 
generalforsamlingen vedtaget at kåre årets 
facade som en årligt tilbagevendende 
begivenhed. 
 
Årets facade vil blive valgt af et panel bestående 
af 2 bestyrelsesmedlemmer og vinderen fra året 
før (I år består panelet af 3 bestyrelses-
medlemmer.) Medlemmerne kan indstille egne 
eller andres facader til præmiering. Foretages 
ikke indstillinger vælger panelet frit. 
Indstillinger sendes til bestyrelsen. 
 
Valget af årets facade vil ske ud fra helheds-
indtrykket, hvor blandt andet beplantning, 
udsmykning og vedligeholdelse indgår. 
Bedømmelsen vil finde sted i juli-august. 
 
Præmien består af æren, 2 flasker rødvin af god 
kvalitet samt et messingskilt, jf. nedenfor: 
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Medlemsinformation 
 
Pærer til vejbelysning på facader kan hentes hos 
Katja Tingleff, Egtvedvej 15. 
 
Kommunen har i maj 2001 gravet i støjvolden 
mellem Hedebyvej og Frode Fredegodsvej. 
Årsagen er et rottehul, som tyder på et brud på 
hovedkloakken. Efter reparation skulle støj-
volden være reetableret. Genbeplantning af 
volden vil ske til efteråret. 
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