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Nyhedsbrev 
 
Hermed udkommer nyhedsbrev nr. 3 i 2002. 
Alle input til kommende nyhedsbreve er fortsat 
velkomne. 
 
Nyhedsbrev nr. 2-2002 udkom i april 2002 
sammen med referatet fra generalforsamlingen 
og en ny oversigt over bestyrelsen. Ved en fejl 
var det ikke alle grundejere, som modtog alt 
materialet. Dem der mangler noget af dette 
materiale er derfor velkomne til at henvende sig 
på Hedebyvej 6 eller 8 for udlevering af dette. 
 
 

Nyt fra bestyrelsen 
 
Afholdte bestyrelsesmøder 
Siden sidste nyhedsbrev er afholdt ét 
bestyrelsesmøde, hvor følgende blev drøftet: 
 
Økonomi, herunder restancer 
 
Hastighedsbegrænsende tiltag på vores veje  
 
Arrangering af arbejdsweekend (16/6-2002) 
 
Arrangering af Sankt Hans (23/6-2002) 
 
 
Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at lang-
tidsparkering på vejene af campingvogne og 
trailere ikke er tilladt – parkering kan i stedet 
ske i egen baghave. 
 

Hastighedsudvalg 
 
På generalforsamlingen den 20. marts 2002 blev 
det besluttet at anvende foreningens formue,  
tkr. 75, til hastighedsbegrænsende tiltag.   
 
Det nedsatte udvalg har siden afholdt deres 
første møde og der arbejdes i øjeblikket videre 
med et oplæg. 
 

Kommende begivenheder 
 
Sankt Hans 
I lighed med tidligere år vil der blive arrangeret 
Sankt Hans fest på fællesarealet. 
 
Foreningens pavillon vil være slået op og der vil 
blive tændt op i grillen kl. 18.00. Så mød bare 
op med kød og tilbehør. 
 

Kl. 21.00 vil Sankt Hans bålet blive tændt.  
Vi håber, at der igen i år vil være mange som 
deltager i Sankt Hans festen. Arrangementet er 
en god lejlighed til at hilse på naboerne. 
 
Af hensyn til dyrene skal vi opfordre til at grene 
mv. ikke lægges på bålpladsen før efter den 16. 
juni 2002. 
 
 
Arbejdsdag 16. juni 2002 
Her i grundejerforeningen har vi en god 
legeplads og store dejlige fællesarealer med 
masser af buske og træer, som alt sammen er 
med til at gøre området rart og pænt.  
 
Som alt andet kræves dog vedligeholdelse. 
Derfor vil der igen i år blive afholdt fælles 
arbejdsdag. Arrangementet finder sted den 16. 
juni 2002 fra kl. 10.00.  
 
Der vil være kaffe, basser, øl og vand samt 
eventuelt frokost. Bestyrelsen håber på et stort 
fremmøde.  
 
Foreløbigt er det forventningen at træværk på 
legeplads, borde og bænke skal males og 
eventuelle rådne brædder udskiftes. Derudover 
skal ukrudt fjernes fra sandkasse og denne skal 
genopfyldes med sand, huller i græsses skal 
opfyldes og buske og træer skal beskæres. 
 
 

Medlemsinformation 
 
Vejbelysning 
Pærer til vejbelysning på facader kan hentes hos 
Katja Tingleff, Egtvedvej 15. 
 
 
”Velkomstmappe” 
Såfremt der er nye medlemmer, som ikke har 
modtaget grundejerforeningens ”velkomst-
mappe” er de velkomne til at rette henvendelse 
til Katja Tingleff, Egtvedvej 15. 
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