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Nyhedsbrev 
 
Hermed udkommer første nyhedsbrev i 2006 – 
Godt Nytår til alle i grundejerforeningen.   
 
Årets generalforsamling afholdes den: 
 

15. marts 2006, 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 2006. (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 
 
Bestyrelsesmøder 
Siden sidste nyhedsbrev er der afholdt to 
bestyrelsesmøder, henholdsvis den 24. oktober 
2005 og den 6. december 2005, hvor bl.a. 
følgende blev drøftet: 
 
Økonomi, herunder udsendte rykkere for 
manglende betaling af kontingenter 
 
Orientering fra hastighedsudvalg 
 
Reparation af legeplads efter hærværk samt 
overvejelser omkring lejepladsens fortsatte 
eksistens og vedligeholdelse 
 
Overvejelser om bebyggelsesudvalg 
 
Teleudvalget, herunder præsentation og tilbud 
fra TDC Kabel TV 
 
Tele-udvalget 
Udvalget har indhentet en række tilbud på 
etablering af kabel TV i grundejerforeningen. 
Der er pt. ikke modtaget attraktive tilbud, men 
arbejdet med at finde en god løsning fortsætter. 
 
Tele-udvalget vil på generalforsamlingen den 
15. marts 2006 præsentere de modtagne tilbud 
og overvejelser i forbindelse hermed. 

 
Hastighedsudvalg 
Dan?? 
 

 
 

Begivenheder siden sidst 
 
Sankt Hans 
I lighed med tidligere år blev der afholdt Sankt 
Hans fest på fællesarealet. 
 
I 2005 deltog rigtig mange i Sankt Hans festen, 
da omkring 80-100 glade mennesker mødte op. 
Grundejerforeningen bød i år på en øl eller en 
sodavand, og mange benyttede sig af det gode 
tilbud. Tak til alle jer der deltog.  
I 2006 falder Sankt Hans aften på en fredag, og 
bestyrelsen i Grundejerforeningen tror på, at der 
er lige som mange deltagere som i 2005.  
 
Vi vil igen i 2006 byde på en gratis øl eller 
sodavand. Hvis nogen har mod på at arrangere 
en lidt større fest til sankt Hans – eventuelt med 
fællesspisning, så hører bestyrelsen gerne. 
 
Vi ses den 23. juni 2006. 

 
Arbejdsdag 
Den 25. juni blev der afholdt fælles arbejdsdag.  
 
Kristian?? 

 
Vejfest på Hedebyvej 
Den 3. september 2005 blev der holdt vejfest på 
Hedebyvej. 
 
Dan/Flemming?? 

 
 

Kommende arrangementer 
 
Fastelavn 
I lighed med tidligere år forventes der afholdt 
fastelavnsfest i grundejerforeningen. I 2006 er 
datoen den 26. februar. 
 
Arrrangører er Hedebyvej 15 og Grimsbyvej 15.  
 

Medlemsinformation 
 
Vejbelysning 
Pærer til vejbelysning på facader kan hentes hos 
Niels Jørn Jørgensen, Egtvedvej 10. 
 
Snerydning 
Vinteren er over os, 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” 
Bestyrelsen modtager ikke automatisk 
information om nye grundejere.  
 
Såfremt der er nye grundejere, som ikke har 
modtaget grundejerforeningens ”velkomst-
pakke” med vedtægter, nabohjælp, nyhedsbreve 
og anden nyttig information, er de derfor 
velkomne til at rette henvendelse til Niels Jørn 
Jørgensen, Egtvedvej 10. 
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