Forårsskrivelsen

26. April 2019

Til grundejerforeningens medlemmer
Vinteren er forbi, foråret er over os, og det er igen tid til, at Hjulby-Dyrehave Grundejerforening
informerer om arrangementer i den kommende tid. Foreningen har atter planlagt nogle ting for
foreningens medlemmer.
Er du endnu ikke medlem, og ønsker at blive det, kan det fortsat nås, ved at betale årskontingent på 100
kroner til vores kasserer: Arne Vejbæk, Dyrehavevej 37.
Enten 100 kr. i kontant, feks i en konvolut, mærket “Grundejerforeningens årskontingent 2019, og
påført indbetaler.
 eller via netbank på konto. Reg.nr. 0814 kontonr.: 0001169963
 eller via mobilepay: 2242 6252
Traileren
Vi har haft en trailer til fri afbenyttelse for grundejerforeningens medlemmer siden 2001. Vi har skiftet
den ud med en ny i september 2017. Den er uændret placeret på Avernakkevænget, til venstre, på Ole
og Lida Norenmann's grund (Dyrehavevej 79). Se også rubrikken ”Trailer” på vores hjemmeside.

Haveaffald
Tirsdag d. 7. maj kan de medlemmer - der ikke selv kan bruge traileren - få afhentet deres haveaffald
(HUSK længde max 2 m). Vi starter på Møllevænget ca. kl.15. Vi beder om, at affaldet bliver lagt ud til
fortovskanten – gerne i plastsække. Hvis der er nogle medlemmer, der ønsker at hjælpe, er de
velkomne. Det er Per (Dyrehavevej 80) og Preben (Ansgarsvej 6), der står for det.

Generalforsamling
Søndag d. 12. maj kl. 19. afholdes den årlige generalforsamling i Nyborg Roklub.
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden:
Kristian Angelo, Ansgarsvej 10, senest 6 dage før generalforsamlingen. Dagsorden ifølge lovene.
Af hensyn til indkøb og borddækning, tilmelding senest onsdag d. 8. maj til Per Thorhauge,
Dyrehavevej 80, tlf.: 2885 0066. Efter generalforsamlingen et let traktement.
Vores hjemmeside – www.hjulby-dyrehave.dk
Bliver fortsat opdateret, bl.a. med arrangementer og nyt om trafik etc.
Her finder du også bestyrelsesmedlemmernes adresse, tlf.nr. og e-mail adresse.
Du må meget gerne give os din e-mail adresse og tlf.nr. til brug for informations-skrivelser og SMS'er.
Hilsen Bestyrelsen/KA

