Efterårsskrivelsen

3. Oktober 2019

Til grundejerforeningens medlemmer
Sommeren er ved at slutte, eller er slut. Efteråret er godt i gang og vinteren nærmer sig. Det er igen tid
til at Hjulby-Dyrehave Grundejerforening informerer om den kommende tid i vores område.
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. 9570 kontonr.: 1286 9533(OBS nyt nummer)
 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
Onsdag d. 16. oktober 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.
Møllenyt
Realdania har som bekendt købt Dyrehave Møllen i år. Den bliver istandsat udvendigt i år, og
indvendigt i 2020. Den bliver sat i stand og drift. ”Museumsdrift”. Kongens Fadebur står for den
daglige drift. Vi har holdt jul i møllen siden 1999, og kan efter aftale fortsætte med dette, men først fra
2020. Vores generalforsamlinger kan formentlig også frem over afholdes i møllen. Der bliver indrettet
mindre køkken og toilet i møllen.
Trafikken
Der køres fortsat ofte alt for stærkt på Dyrehavevej. Vi overvejer igen at bede politiet om fartkontrol.
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

