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Nyhedsbrev 
 
Hermed udkommer nyhedsbrev nr. 2 i 2004.   
 
 

Nyt fra bestyrelsen 
 
Bestyrelsesmøder 
Siden sidste nyhedsbrev er der afholdt ét 
bestyrelsesmøde, hvor bl.a. følgende blev 
drøftet: 
 
Økonomi 
 
Orientering fra hastighedsudvalg 
 
Arrangering af arbejdsdag den 23/10 2004 
 
Belysning på Egtvedvej 
 
Økonomi 
Grundejerforeningens konti er blevet samlet i 
Danske Bank og kontiene er klausuleret i 
overensstemmelse med foreningens vedtægter.  
 
Da girokontoen i den forbindelse er overført til 
Danske Bank vil girokortene til betaling af 
kontingent fremover se lidt anderledes ud.  
 
Belysning på Egtvedvej 
Der har i snart to måneder manglet lys på 
Egtvedvej. Efter utallige opkald til NESA fra 
flere grundejere på vejen, har bestyrelsen lidt 
overraskende fået oplyst, at NESA ikke har 
vedligeholdelsespligt på vores veje, da det er 
private veje i deres øjne. Derfor er der nu sat en 
elektriker på sagen, og der er indtil nu kommet 
lys til og med nr. 11. Elektrikeren arbejder på at 
få tændt de resterende to lamper på vejen. 
 
 

Begivenheder siden sidst 
 
Sankt Hans 
I lighed med tidligere år blev der afholdt Sankt 
Hans fest på fællesarealet. 
 
Fremmødet var pænt trods truende regnskyer. 
På grund af store mængder regn i dagene op til 
Sankt Hans, var det meget svært at få ild i bålet, 
men det lykkedes til sidst. 
Arbejdsdag 

Den 12. juni blev der afholdt fælles arbejdsdag. 
Arbejdsdagen var en succes med et flot 
fremmøde. Vi nåede en masse og vejret var 
heldigvis med os. 

 
 

Kommende begivenheder 
 

Arbejdsdag 
Der afholdes endnu en arbejdsdag lørdag den 
23. oktober kl. 10.00, hvor vi skal have skåret 
godt ind i buskadset omkring legepladsen og 
revet og sået græs under de trægrupper, hvor der 
blev ryddet op ved sidste arbejdsdag. 
 
Der vil blive serveret kaffe, morgenmad, øl og 
vand samt frokost. 
 
 

Medlemsinformation 
 
Vejbelysning 
Pærer til vejbelysning på facader kan hentes hos 
Katja Tingleff, Egtvedvej 15. 
 
Snerydning 
Vinteren er på vej, og i den forbindelse skal vi 
gøre opmærksom på, at den enkelte grundejer 
har pligt til at rydde sne. Kommunen foretager 
således kun snerydning i begrænset omfang. 
 
”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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