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Nyhedsbrev 
 
Hermed udkommer det første nyhedsbrev i 2003  
 
 
 

Generalforsamling 
 
Årets generalforsamling afholdes den: 
 

26. marts 2003, kl. 19.00 
HUSK at reservere datoen! 

 
Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal ifølge vedtægterne frem-
sendes skriftligt til formanden inden den 15. 
februar 2003. (Sendes til Christian Leksø,  
Egtvedvej 16). 
 
Dagsorden for generalforsamlingen sendes rundt 
i starten af marts sammen med regnskab for 
2002 og budget for 2003. 
 
 
 

Nyt fra bestyrelsen 
 
Ændring af bestyrelsen 
Siden sidste nyhedsbrev er Christian Leksø 
tiltrådt som formand for grundejerforeningens 
bestyrelse. 
 
 
Afholdte bestyrelsesmøder 
Der er siden nyhedsbrev 4-2002 afholdt 3 
bestyrelsesmøder. Emner der blev drøftet var: 
 
Godkendelse af bestyrelsesmødereferater  
 
Valg af ny formand 
 
Økonomi, herunder regnskab og inkassosager  
 
Nyt fra hastighedsudvalg 
 
Status på afholdte arbejdsdage og forslag til 
kommende projekter – I den forbindelse er det 
drøftet, hvorvidt vi skal betale os fra dette 
arbejde, da det stort set kun er bestyrelsen som 
møder op på disse arbejdsdage 
 
Mangelfuld vedligeholdelse af en ejendom til 
gene for naboer 
 
Arrangering af fastelavnsfest og general-
forsamling 
 
Aftale om græsslåning mv. 
 

Kommende begivenheder 
 
Fastelavn 
I lighed med tidligere år arrangerer grundejer-
foreningen fastelavnsfest. Datoen er:  
 

2. marts 2003 
 
Brian Tingleff, Michael Nøhr-Petersen og 
Christian Leksø står for arrangementet i 2003 og 
vil snarest runddele en indbydelse til arrange-
mentet, hvor de nærmere detaljer vil fremgå. 
 
Vi håber på et stort fremmøde i lighed med 
tidligere år. 
 
 
 
 
 
 

Medlemsinformation 
 
Snerydning 
Det bemærkes, at de enkelte grundejere har pligt 
til at rydde sne. Kommunen foretager således 
kun snerydning i begrænset omfang.  
 
 
Vejbelysning 
Pærer til vejbelysning på facader kan hentes hos 
Katja Tingleff, Egtvedvej 15. 
 
 
”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 Katja Tingleff, 
Egtvedvej 15. 
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