Grundejerforeningen Havnbjerg Syd
NYHEDSBREV 2019
Bestyrelsens sammensætning
a)

Formand: Allan Henckel, Akelejevej 5, tlf. 40 20 89 91.
E-mail: allan73@pc.dk

b)

Næstformand: Connie Deigaard-Jensen, Violvej 11, tlf.20 33 16 77
E-mail: Connie-D-jensen@hotmail.com

c)

Kasserer: Kim Roost Clausen, Valmuevej 13, tlf. 20 76 58 04
E-mail: kimroost@gmail.com

d)

Sekretær: Carsten Jacobsen, Porsevej 4, tlf. 40 31 94 19.
E-mail: carsten.jacobsen@gmail.com

e)

Menigt medlem: Bjarne Thørring, Perikonvej 2, tlf. 60 80 03 33
E-mail: thoerring@outlook.com

f)

1. suppleant: Thomas Hansen, Perikonvej 1, tlf. 26 82 20 38
E-mail: dex1978@gmail.com
2. suppleant: Hans Jørgen Jacobsen, Bellisvej 7, 40 15 68 14
E-mail: airjac@youmail.dk

2.

Generalforsamlingen 29. oktober 2018
Beretningen og referatet kan læses på GHS’s hjemmeside: www.gh-syd.dk
Hvis man var forhindret i at møde op til generalforsamlingen, og hvis man ikke har adgang til internettet, så er man
velkommen til at kontakte formanden, - som personligt vil sørge for, at man får beretningen og referatet puttet i postkassen

3.

Opkrævning af kontingent
Kontingentet for 2019 er 500 kr. Opkræves via nets og kan tilmeldes PBS
Betalingsfristen er løbende måned + 30 dage. Ved manglende betaling vil der blive udsendt 2 rykkere, hver med en
betalingsfrist på 30 dage og et rykkergebyr på 100 kr. Herefter bliver fordringen straks overdraget til inkasso.

4.

Opfordring
Opfordring til alle grundejer om at gå ind på grundejerforeningens hjemmeside www.gh-syd.dk og tilmelde sig
nyhedsbrevet. Dette vil gøre bestyrelsens arbejde nemmere og grundejerne ville få alle nyheder på mail, hvad medfører
mindre papir.

5.

Hjemmesiden
Redigeres af Preben Christensen, Perikonvej 12. Beretningen og referatet kan læses
på GHS’s hjemmeside: www.gh-syd.dk

6.

Havnbjerg frivillige Brandværns papircontainere
Havnbjerg frivillige brandværn vil fortsat komme og tømme papircontainerne. Så bestyrelsen opfordrer grundejerne til fortsat
at bruge dem.

7.

Aktivitetsplan 2019

a)
b)
c)
d)

Bestyrelsesmøde 04. februar kl. 18.00 hos AH

e)
f)
g)
h)

Skt. Hansaften 23. juni kl. 19.00 på det grønne område, opsætning af pavillon kl.18.00

Tøndeslagning 03. marts kl. 11.00 på Bellisvej
Bestyrelsesmøde d. 27 maj kl. 18.00 CDJ
Etablering af bålet 22. juni kl. 12.00 på det grønne område. Brændet til bålet må først lægges fra 1. juni på det afmærkede område

Bestyrelsesmøde 23. sep. kl. 18.00 hos KRC
Generalforsamling 22. okt. kl. 19.00, sted for afholdelse tilgår
Bestyrelsesmøde 11. november kl. 18.00 hos BT

GHS er nu på facebook. ….
Da vi i GHS gerne vil være med til at skabe sammenhængskraft i grundejerforeningen er GHS nu gået på face-book.
Formålet med siden er at vi hurtigt og effektivt, kan holde hinanden orienteret om hvad der foregår i området og som
har almen interesse for grundejerne
Og hvad kunne dette så være:







ved indbrud i kvarteret og lignende.
afholdelse af vejfester, sommerfester og lignende
runde fødselsdage, jubilæer og lignende begivenheder
aktiviteter i bestyrelsen, eks. vis hvornår holder vi bestyrelsesmøder
tøndeslagning
sankt Hans aften osv. osv

Er du på Facebook, vil vi bede dig om at melde dig ind i gruppen
Du kan lave opslag på siden fra begivenheder, gerne med billeder samt kan du tilføje aktiviteter i højre side under
”begivenheder”
Er du i tvivl om hvordan du får din begivenhed oprettet er du velkommen til at kontakte bestyrelsen som gerne
hjælper dig.
Vi håber at alle grundejerne vil bruge siden aktivt.
For en god ordens skyld skal vi nævne at vi selvfølgelig overholder persondataforordningen og at bestyrelsen derfor
kan fjerne kommentarer eller billeder der strider imod denne.
Bestyrelsen

