
Nyt fra din Grundejerforening – April 2020

Kære medlem af grundejerforeningen

Vi håber, at I har det godt – så godt som muligt – i den aktuelle meget 
anderledes situation.

Vi vil gerne opfordre til, at vi i denne tid er ekstra opmærksomme på vore 
medborgere og om de har særlige behov for nabohjælp.

Generalforsamling

I lighed med andre foreninger og organisationer vælger vi at udsætte vores 
generalforsamling således at ny dato er:

15. Juni kl. 19.00 i RAM-huset – indkaldelse vil følge senere.

Vi følger situationen og vil i tilfælde af nye retningslinier fra myndighederne være 
parate til at revurdere.

For god ordens skyld har vi undersøgt det juridisk formelle i at foretage denne 
udsættelse og  er blevet oplyst at det i denne situation er det rigtigste at gøre.

Bestyrelsen varetager basal drift og initierer ikke nye projekter.  Vi igangsætter 
reparation af trappen på stien fra Klingebjergvej til Hyttegårdsvej. – den er i 
uforsvarlig stand, udgiften hertil  dækkes af normalt driftbudget.

Med venlig hilsen og pas godt på Jer selv og hinanden

Bestyrelsen

Lidt andet om aktiviteter i foreningen:

Bestyrelse 

Da Ole Aagaard har måttet melde fra som bestyrelsesmedlem er det aktuelt at 
søge nye kandidater til bestyrelsen – vi mangler både bestyrelsesmedlem og 
suppleant… Overvej om ikke det var noget for Jer at få den indsigt i foreningen, 
man får ved at deltage.. Hør gerne hos én af os hvad det indebærer                        
– og i hvert fald behandles det på kommende generalforsamling.

Grenindsamling

Foretages – som tidligere annonceret - i uge 17 med start fra den 20. april 

Husk:  max. grenlængde 2 meter, læg i ordnede bunker, storerødder medtages 
ikke.

Opråb: Vi vil gerne kommunikere mere moderne og klima/prisbevidst. Derfor 
vil vi meget gerne bede om Jeres mailadresse, send den gerne til denne mail:

Bestyrelsens fællesmail: eghmgh@gmail.com

Opdatering af information sker også  via vores facebookgruppe:

• https://www.facebook.com/groups/2792986350776561/

• Søg på facebook efter Grundejerforeningen Eghøj-Møllehavegaard….

• Der kommer information der, som ikke omdeles….
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