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Nyhedsbrev 
 
 
Hermed udkommer det første nyhedsbrev i 2005  
 
 

Generalforsamling 
 
 
Årets generalforsamling afholdes den: 
 

16. marts 2005, 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 2005. (Sendes til Dan Gabriel Jensen, 
Hedebyvej 16). 
 
Dagsorden for generalforsamlingen sendes rundt 
i starten af marts sammen med regnskab for 
2004 og budget for 2005. 
 
 

Nyt fra bestyrelsen 
 
Afholdte bestyrelsesmøder 
Der er siden nyhedsbrev 2004-2 afholdt ét 
bestyrelsesmøde. Emner der blev drøftet var: 
 
Økonomi, herunder regnskab 2004 og budget 
2005. 
 
Arrangering af generalforsamling 16. marts 
2005. 
 
Nyt fra hastighedsudvalg, herunder henvendelse 
fra beboergruppe. Vi har fra kommunen fået 
konkrete tilkendegivelser for hvilke 
løsningsmodeller som kan forventes godkendt. 
Der skal indhentes prisoverslag på mulige 
løsninger inden omfang og placering kan 
præciseres. Det endelige projektforslag skal 
godkendes på generalforsamling før realisering. 
 
Hastighedsudvalget er i årets løb reduceret, 
hvorfor det er håbet, at der til general-
forsamlingen 2005 melder sig nye kræfter. 
 
 

Begivenheder siden sidst 
 
Arbejdsdag 23. oktober 2004 
Den 23. oktober 2004 blev den annoncerede 
arbejdsdag gennemført trods begrænset frem-
møde (6 hustande).  
 

Arbejdsdag - fortsat 
En del af beplantningen omkring legepladsen 
blev beskåret. Resten af det planlagte arbejde 
må vente til foråret sommeren 2005 hvor frem-
mødet forhåbentligt er større. 
 
 
Fastelavn 
Den 6. februar 2005 blev afholdt fastelavnsfest  
på Yorkvej.  
 
Fastelavnsfesten var i lighed med tidligere år en 
stor succes med 115 tilmeldte. 
 
Arrangørerne af arrangementet var Yorkvej 7 og 
Yorkvej 8 
 
Hedebyvej 15 og Grimsbyvej 15 er arrangører 
af næste års fastelavnsfest 
 
 

Medlemsinformation 
 
Snerydning 
Det bemærkes, at de enkelte grundejere har pligt 
til at rydde sne. Kommunen foretager således 
kun snerydning i begrænset omfang.  
 
 
Henstilling 
Der henstilles til at trailere mv. ikke langtids-
parkeres på vores veje eller på de fælles grønne 
arealer. 
  
 
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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