
8. oktober 2019 

Vores formand Kjeld Døssing er desværre fratrådt af personlige årsager. 

Vi har derfor indkaldt 1. suppleanten Jens Peder Væggemose, og har på et bestyrelsesmøde 8. 

oktober rekonstitueret os. Tina Vest er ny formand. 

************************************************************** 

Hvis du allerede nu vil sætte kryds i kalenderen bliver datoen for Generalforsamlingen 2020 onsdag 

den 19. februar kl. 19 på Basagerhus. 

************************************************************** 

Det er konstateret at nogle beboere benytter gæsteparkeringspladserne til deres egne biler, og 

bestyrelsen henstiller derfor til at gæsteparkerings-pladserne forbeholdes gæster. 

1. maj 2019 

Bestyrelsen har modtaget denne info: 

Indvielse af Drejens Naturstier, 15. maj 
Kom med til indvielse af de nye rekreative stiforløb ved Drejens onsdag d. 15. maj kl. 16. Stierne 

er anlagt som trampestier, der kan være ujævne og mudrede, så tag godt fodtøj på. 

Kan du ikke deltage i indvielsen, er du selvfølgelig meget velkommen til at bruge stierne på alle 

andre tidspunkter...også med hunden, hvis du husker snoren. 

Program for indvielsen: 

Kl. 16:00-16:10: Ankomst på ”Æblemadevej” og en lille forfriskning til børn og voksne 

Kl. 16:10-16:15: Tale ved Birgitte Kragh, Udvalgsformand i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget 

Kl. 16:15-16:20: Tale ved Jan Faldt Bentsen, Formand for Lokalrådet for Nr. Bjert, Strandhuse og 

Drejens 

Kl. 16:20-17:30: Tag med på en guidet tur på nogle af de nye stier. Du kan vælge mellem en kort 

rute på ca. 1 km og en lidt længere rute på ca. 2 km. 

Mødested: Æblemadevej - sidevej til Drejensvej 

Mere info: https://www.oplevkolding.dk/natur/indvielse-af-drejens-naturstier-15-maj 

-------- § -------- 

https://www.oplevkolding.dk/natur/indvielse-af-drejens-naturstier-15-maj


På generalforsamlingen nævnte kassereren under gennemgangen af regnskabet at han syntes 

betalingen for vores Netbank var forholdsvis dyr. 

Grundejerforeningen har netop modtaget meddelelse fra vores pengeinstitut Middelfart Sparekasse, 

at fra 1. juli falder betalingen for vores Netbank fra 375 kr i kvartalet til 75 kr i kvartalet. 

-------- § -------- 

Referat fra generalforsamlingen er nu tilgængelig, og kan læses her  

Referatet vil snarrest blive udsendt som Nyhedsbrev også. 

-------- § -------- 

Generalforsamling 2019 

Der indkaldes til den årlige ordinære generalforsamling 

Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19 

i Grå Aula på Lyshøjskolen 

Indkaldelsen bliver omdelt i henhold til vedtægterne senest 1. februar, men den kan læses her  

 

http://www.havrehvede.dk/?page_id=52
http://www.havrehvede.dk/wp-content/uploads/2019/01/Indkald-Generalforsamling-2019-1.pdf

