Grundejerforeningen Arnakkegård

Nyhedsbrev maj 2018
Ordinær generalforsamling 2018
Generalforsamlingen blev afholdt d. 4. april i god ro og orden. På dagsorden var b.la. et forslag
om etablering af en stifond. Dette krævede dog, at 2/3 af foreningens medlemmer var
repræsenteret, før forslaget kunne vedtages. Da det ikke var tilfældet, blev det besluttet at
afholde en ekstraordinær generalforsamling. Denne blev afholdt d. 24. april, og stifonden blev
enstemmig vedtaget.
På generalforsamlingen i 2019, vil bestyrelsen fremlægge konkrete forslag, i forhold til indhentede tilbud. Opkrævning til stifonden, opkræves a´ 2 omgange. Kr. 1.100 i 2018 og samme
beløb 2019. Nærmere tidspunkt for opkrævning er endnu ikke fastlagt.
Referater findes på www.arnakke.dk
Fortove og rendestene
Gartneren kommer omkring d. 20. maj (må ikke blæse), og sprøjter stierne. I samme moment,
vil han sprøjte ved de parceller, som endnu ikke har fjernet ukrudt. Den enkelte parcel, bliver
naturligvis varslet, før der arrangeres sprøjtning. Prisen for sprøjtning på kr. 150, betales
af den enkelte husejer, jf. tidligere Generalforsamlingsbeslutning herom.
Dyrehold på Tempelvej 14 og Nabohøring
Maria Boisen har søgt om dispensation til at etablere folde til afgræssende dyr på
ejendommens markarealer, der ligger indenfor 50 meter til byzonegrænsen til Arnakke.
Bemærk, at svin og fjerkræ er undtaget.
Sagsbehandlingen forvendtes påbegyndt i april 2018. Nabohøringen bliver sendt ud til de
beboelsesejendomme i Arnakke, der beliggende indenfor 50 meter til markarealerne.
Bestyrelsens formand, får tilsendt en kopi af brevet.
Belysning på stien langs højen og kælkebakken
Der er nu kommet belysning og der er fortaget reetablering.
Hundetoiletter
Der er opsat et nyt hundetoilet på højden. Toiletterne bliver flittigt brugt, dog finder man
stadig nogle ”glemte” efterladenskaber rundt omkring. Brug altid de dertil indkøbte toiletter,
så de havner i posen, i stedet for på skoen.
Carport
Dialog med kommunen vedr. klagesagen omkring carporten pågår fortsat.
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E-mailadresser på foreningens medlemmer
Vi vil meget gerne have jeres e-mailadresser, så vi kan sende fx dette nyhedsbrev pr e-mail og
hvad der eller måtte komme i fremtiden. Det vil fremadrettet spare penge, tid og kræfter.
Send venlig en mail til følgende adresse, med forkortelsen af vejnavnet, efterfulgt af hus nr. i
emnefeltet. Fx L16 (=Langholm 16)
E-mail adresse: steen@roennengart.dk
Sankt Hans aften på højen
Husk, at vi vanen tro holder Sankt Hans aften, med hygge, bål og sang. Program for aftenen
lægges på www.arnakke.dk
Hjemmeside
Grundejerforeningens hjemmeside er blevet ”moderniseret” – tag et kig på:
www.arnakke.dk og Facebook (www.facebook.com/arnakke)

Alle ønskes en dejlig sommer
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Formand:
Mads Thisted, L 15, mt@thistedhuse.dk Tlf. 2774 4200
Næstformand: Mads Lindelof, A 35, mads.lindelof129@gmail.com Tlf. 2033 4232
Kasserer:
Steen Rønnengart, A 27, steen@roennengart.dk Tlf. 5911 0116
Medlem:
Marianne Dyhr Pedersen, A 44, mdyhr@post1.dansknet.dk Tlf. 2929 5713
Medlem:
Dorte Leth Petersen A 60, dlp@life4you.dk Tlf. 2237 1102
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