Grundejerforeningen Havnbjerg Syd
NYHEDSBREV December 2014
1. Bestyrelsens sammensætning
a) Formand: Allan Henckel, Akelejevej 5, tlf. 40 20 89 91.
E-mail: allan73@pc.dk

b) Næstformand: Jens Madsen, Perikonvej 13, tlf. 74 45 36 32.
c)
d)
e)
f)
g)

E-mail: perikonvej13@yahoo.dk
Kasserer: Bjarne Skov, Snerlevej 22, tlf. 61 36 17 40.
E-mail: bjarne47@live.com
Sekretær: Carsten Jacobsen, Porsevej 4, tlf. 40 31 94 19.
E-mail: carsten.jacobsen@gmail.com
Menigt medlem: Gunnar Deigård-Jensen, Violvej 11, tlf. 51 60 89 23
E-mail: gunnar3f@hotmail.com
1. suppleant: Peter Johansen, Klintevej 8, tlf. 22 76 65 41
E-mail: peterpool15@hotmail.com
2. suppleant: Jørgen Zeuner, Solsikkevej 4, tlf. 74 45 43 42
E-mail: jzeuner@bbsyd.dk

2. Generalforsamlingen 23. oktober 2014
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 kopi af beretningen og
referatet puttet i sin postkasse.

3. Opkrævning af kontingent
Kontingentet skal senest være betalt d. 31/12-14 og for dem der har lejet huset skal kontingentopkrævningen
afleveres til ejeren af huset. Da det er hans pligt at betale kontingentet. Dem, der har fået opkrævning på 1200 kr.
skyldes, at der ikke har været betalt for 2014.

4. Manglende betaling af kontingent
Hvis ikke der er betalt kontingent inden d.15/1-15 vil dette blive videregivet til inkasso.

5. 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

6. Jerlev Radio
Bestyrelsen har fremsendt de relevante oplysninger til en advokat og venter på en tilbagemelding. Vi forventer at
vi kan afholde ekstraordinær generalforsamlingen d.10. januar 2015 nærmere informationer tilgår senere.

7. Hjemmesiden
Redigeres af Preben Christensen, Perikonvej 12. E-mail: pebbe@pc.dk

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

9. Aktivitetsplan 2015
a) Reservering af 10. januar til ekstraordinær generalforsamling vedr. Jerlev Radio
b) Bestyrelsesmøde 18. januar kl. 15.00 hos BS
c) Tøndeslagning 15. februar kl. 11.00 på Bellisvej
d) Rundgang med Sønderborg kommune aftales med JM og CJ (afholdes inde 10. maj)
e) Bestyrelsesmøde (efter rundgang med Sønderborg kommune) d.10. maj kl. 15.00 JM
f) Etablering af bålet 21. juni kl. 12.00 på det grønne område. Brændet til bålet må først lægges fra 10. juni

j)

og kun på det afmærkede område
g) Skt. Hansaften 23. juni kl. 19.00 på det grønne område, opsætning af pavillon kl.18.00
h) Bestyrelsesmøde 21. sep. kl. 18.00 hos GDJ
i) Generalforsamling 27. okt. kl. 19.00, sted for afholdelse tilgår
Bestyrelsesmøde 15. november kl. 15.00 hos CJ

