
 

 

NYHEDSBREV NR. 1   2016 

 

På generalforsamlingen den 24. maj 2016 blev der valgt ny bestyrelse. Vi har holdt vores 

første bestyrelsesmøde den 9. juni 2016, hvor vi har konstitueret os. Vores håb er, at vi 

med en fuld besat bestyrelse vil være i stand til at vores arbejde bliver til gavn for os alle i 

grundejerforeningen. 

Konstitution: 

Formand Per Søgaard, nr. 66 

Næstformand Jette Harboe-Jensen, nr. 10 

Kasserer Joakim Nielsen, nr. 44 

Sekretær Henning Heyde Pedersen, nr. 20 

Medlem Bente Jacobsen, nr. 38   

Suppleant Grethe S. Pedersen, nr. 60 

Suppleant Nicholas Stenov, nr. 26 

Webmaster Michael Aunsholt, nr. 32 

 

Den økonomiske situation: 

Foreningens råderum er afhængigt af betaling for vejbelysning samt henlæggelser til 

vejfond. Formanden har kontakt til DONG og Frederikssund kommune omkring betaling for 

vejbelysning. Ligeledes har formanden kontakt til entreprenør omkring vejbelægningen, 

dens tilstand og forventede udgifter til evt. reparationer. Når der kommer afklaring på disse 

spørgsmål, vil bestyrelsen kunne arbejde videre med en aktivitetsplan og den hermed 

forbundne økonomi. 

Ønsker til aktivitetsplanen, der skal godkendes på en generalforsamling er bl.a.: 

Vejvedligehold – herunder oprettelse af en vejfond 

Forskønnelse af ind – og udgangspartier  

Maling af de 4 redskabsrum 

Retablering af stier mellem nr. 22 og 24 samt nr. 64 og 66 

Evt. lægning af fortovsfliser på grusarealerne ved indgangene til nr. 2 -10 og nr. 72 -76. 

Frederikssund kommune kontaktes for opgaven. 

 

Baldakiner: 

Arbejdsgruppen vil med Martin Therkildsen, nr. 52 som tovholder, blive indkaldt til møde. 

 



 

 

Sommervedligeholdelse af fællesarealerne 

Formanden har sammen med vores entreprenør gennemgået arealerne, med henblik på 

evt. oprettelse og fornyelser.  

I den forbindelse blev det konstateret, at stenvæggene mod Bakkekammen hælder ind 

imod parkeringsarealet. En af væggene er i så dårlig stand, at den skal retableres snarest, 

da der er stor risiko for, at den vælter. 

 

Velkomstfolder: 

Folderen vil blive ajourført og efterfølgende blive uddelt til alle. 

 

Hjemmesiden: 

Vores hjemmeside vil blive justeret og opdateret. 

 

Medlemsliste:  

Bestyrelsen vil arbejde på at få udarbejdet en medlemsliste med mailadresser, således, at 

der så vidt, det er muligt, kan udsendes nyhedsbreve m.m. til hvert enkelt medlem. 

Dog er det helt frivilligt, om man vil oplyse sin mailadresse. 

 

Havedag: 

Bestyrelsen har fastlagt havedagen til lørdag den 27. august 2016, og der vil blive sendt 

Nyhedsbrev med arbejdsopgaver og nærmere tidspunkt efter den 10. august 2016. Vi 

håber at mange vil møde op, således at vi i fællesskab, kan gøre vores fællesarealer 

efterårsklare. 

 

Jubilæumsfest: 

Det er i år 10 år siden, at vores grundejerforening blev etableret. Bestyrelsen syntes, at 

dette skal fejres med en jubilæumsfest, som også kan være med til, at ”gamle” og ”nye” 

ejere får hilst på hinanden. 

Bestyrelsen foreslår at festen afholdes lørdag den 27. august 2016 samme dag som 

havedagen. 

Derfor efterlyser Bestyrelsen interesserede, der vil være ansvarlige for både planlægning 

og afvikling af festen. Send en mail på vores mailadresse mail@bakkehuse.dk, hvis du har 

lyst til opgaven. 

 

 

Mange sommerhilsner 

Bestyrelsen 

 

Juni 2016 

 


