Kort over Havnbjerg syd

Grundejerforening
Havnbjerg Syd

For nye grundejere

Bestyrelsen
Formand
Allan Henckel, Akelejevej 5, tlf. 40208991,E-mail: allan73@pc.dk
Næstformand
Connie Deigaard-Jensen, Violvej 11, tlf.20 33 16 77 ,
E-mail: Connie-D-jensen@hotmail.com
Kasserer

Kim Roost Clausen, Valmuevej 13, tlf. 20 76 58 04,
E-mail: kimroost@gmail.com
Sekretær
Carsten Jacobsen, Porsevej 4, tlf. 40319491,
E-mail carsten.jacobsen@gmail.com
Menigt medlem
Bjarne Thørring, Perikonvej 2, tlf. 60 80 03 33 ,
E-mail: thoerring@outlook.com

Bestyrelsen
Grundejerforeningens bestyrelse afholder normalt 4 ordinære møder i
løbet af foreningsåret, som går fra 1.okt til 30.sep. Grundejerne er altid
velkommen til og rette henvendelse til bestyrelsen men henblik på at få
optaget punkter på bestyrelsens dagsorden.

Generalforsamling
GHS blev stiftet i november 1971. i henhold til vedtægterne afholdes
der generalforsamling hvert år i oktober måned. Generalforsamlingen
skal indvarsles skriftlig eller pr. e-mail 14 dage før. Indkomne forslag
skal fremsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen,
undtagen formanden som er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer
sig selv med næstformand, kasser, sekretær og menigt medlem.

Tøndeslagning & Skt. Hansfest
Grundejerforeningen har i mange år haft tradition for at afholde tøndeslagning for børn og voksne, fastelavnssøndag på Bellisvej kl. 11
Skt. Hansfesten foregår på det store grønne område og starter ved 19
tiden. Brænde til bålet kan lægges på den afmærket plads ca. 2 uger
forinden. Der vil være båltale, salg af ringriderpølser, øl og vand.

Grøn vedligeholdelse
Den tidligere Nordborg Kommune har besluttet, at Grundejerforeningen
pr. 1. jan. 2001 selv skal stå for vedligeholdelse af de små grønne områder. Pt. Har vi en lokal gartner til og lave vedligeholdelsen. Den enkelte grundejer skal derudover selv vedligeholde de arealer, som støder op til ens grundstyk. D.v.s græsrabatter, hække, lave buske og lign.
De store grønne områder, samt græsarealer og vejtræer langs skrænten vedligeholdes fortsat af kommunen. Kommunen har efterfølgende
besluttet at de ikke slå græs mere end 2-3 gange om året. Derfor har
generalforsamlingen besluttet at vores gartner skal slå græsset 12-14
gange årligt.

Overtagelse af grønne områder
I forbindelse med Byrådets beslutning om, at vi selv skal vedligeholde
de små grønne områder. Blev der åbnet for at grundejerne kan overtage brugsrette af disse. Ved interesse kan formanden kontaktes.

Kontingent
Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent. Dette bliver opkrævet via girokort, som omdeles efter at generalforsamlingen er afholdt.

Lokal– og varmeplaner
Lokalplanen for grundejerforeningens område hedder lokalplan 123.
Den er udarbejdet af den tidligere Nordborg kommune og vedtaget af
byrådet i dec. 1981. Lokalplanen kan downloades fra Sønderborg kommunes hjemmeside. Varmeplanen for boligområdet Havnbjerg Syd er
udarbejdet af den tidligere Nordborg kommune i marts 1989.

Sønderborg kommune
Sønderborg kommune
Rådhustorvet 10
6430 Sønderborg
TLF. 88726400
post@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk
Er der nogle problemer med f.eks. Skader på veje, fortove eller stier
henvises der til kommunens app/ hjemmeside.: Giv et praj

GHS-hjemmeside
Grundejerforeningen har følgende hjemmeside, www.gh-syd.dk
Vi opfordrer jer til og gå ind og tilmelde jer vores nyhedsbrev. Grundejerforeningen er nu kommet på facebook.: Grundejerfor. "Havnbjerg
Syd"

