2018
Bestyrelsen ønsker alle beboere samt deres familier

Godt nytår.

Bestyrelsen ønsker alle beboere samt deres familier en rigtig glædelig jul.

21. september 2018
Bestyrelsen har modtaget dette opslag:

Kære Medlem
Med over 270.000 tilmeldte er gruppesøgsmålet Kræv Licensmoms Tilbage kommet
rigtig godt fra start, og vi er glade for, at du har valgt at støtte op om søgsmålet.Sidste frist
for tilmelding er 1. oktober 2018. Vi vil derfor gerne opfordre dig til at dele budskabet, så vi når op
på endnu flere tilmeldte. Alle der betaler licens kan tilmelde sig
her. Videresend gerne denne mail til venner, familie og bekendte.

Hvad sker der efter tilmeldingsfristen?
Efter tilmeldingsfristen den 1. oktober 2018 bliver der afholdt generalforsamling, hvor
der vælges en ny bestyrelse. I dag sidder der midlertidigt tre advokater i bestyrelsen, og
de skal nu udskiftes med en medlemsvalgt bestyrelse.Første skridt i sagen er at få taget
stilling til spørgsmålet om, hvorvidt det er lovligt at lægge moms på licens. Vi arbejder på at få
sagen prøvet ved EU Domstolen, idet momsreglerne er reguleret af fælles europæisk lovgivning og
udspringer af en tidligere sag behandlet ved EU domstolene.
Hvis vi får ret i, at der ikke kan opkræves moms af licens, skal Landsretten herefter afgøre, om der
kan betales 3 års eller 10 års moms af licens tilbage.

Tidshorisont
Får vi sagen prøvet ved EU domstolen, må det forventes at tage et par år, før der er en
afgørelse herom, men vi vil løbende holde dig opdateret på foreningens Facebook side.På
vegne af Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage.
Med venlig hilsen
Peter Lunau Larsen og Claus Holberg
Advokater
DLA Piper Denmark
8. august 2018
Bestyrelsen har modtaget denne opfordring.
Til Lyshøjdagen d. 25.08.18 er der mulighed for at tilmelde sig gadefodboldturnering med hold for
jeres områder/veje - det bliver super sjovt :-)
Det foregår således:

5-mands Gadefodboldturnering kl. 13.00 - 16.00. Krav: Minimum 1 kvinde + 1 barn under 13 år på
banen ad gangen. Mål af kvinder og børn tæller dobbelt !
Præmiekategorier: Bedste hold, Bedste udklædning og Bedste fanklub.
Kort sagt, en fodboldturnering for hele familien, hvor det vigtigste er, vi har det sjovt.
Der er nu åbent for tilmelding til gadefodboldturnering ifm Lyshøjdagen. Læs mere
her: http://www.nbsif.dk/lyshoejdag-2018/aktiviteter/gadefodboldturnering/
Tilmelding af hold foretages her: http://www.nbsif.dk/lyshoejdag-2018 i bunden af siden.(pkt. 104)

Venligst lav én tilmelding pr. hold i deltager med. Vi kan se vejnavnet i profilen på de personer der
tilmelder sig. Så det fanger vi der. Senest tilmelding d. 15/8. Skriv gerne hvis der er spørgsmål.
23. maj 2018
Den 25. maj 2018 træder EU nye regler om bedre databeskyttelse i kraft.
Set i relation til Grundejerforeningen har dette betydning i disse tilfælde:


Kontingentopkrævning via Betalingsservice eller Indbetalingskort.
De oplysninger der er afgivet i denne forbindelse ligger kun hos Nets Betalingsservice.



Foreningens Nyhedsbreve.
Her har alle der er tilmeldt Nyhedsbreve fra Grundejerforeningen besvaret en bekræftelsesmail i
forbindelse med oprettelsen. Grundejerforeningen har derfor samtykke til at benytte den opgivne
mailadresse til udsending af Nyhedsbreve. De tilmeldte mailadresser ligger i et lukket område hos
udbyder af hjemmesiden.



Medlemskartotek
Alle medlemmer er oprettet i et medlemskartotek med navn og adresse. Dette gælder også for ejere
der bor uden for området såvel som den pågældendes lejere. Disse oplysninger ligger hos
kassereren og behandles med største fortrolighed.
Så snart et medlem fraflytter området slettes alle ovenstående data.
Denne meddelese er også udsendt som Nyhedsmail.
pbv.

Preben Bruus
kasserer
OBS: Denne tekst er tilrettet 8. august 2018.
22. maj 2018
Bestyrelsen vil gerne opfordre til at vi får flere miljøstationer i vores område.
Det er ganske gratis og kræver kun at man laver en rundspørge i lommen og finder min. 10
husstande der er interesseret.
Herefter kontakter man så bestyrelsen for godkendelse af placering. Bestyrelsen er behjælpelig
såfremt det er nødvendigt at fjerne nogle buske af hensyn til placeringen. Har du / I spørgsmål så
kontakt bestyrelsen.
Renholdelse samt klipning af eventuel hæk omkring stationen påhviler brugerne.
Når bestyrelsen har godkendt placeringen kontakter man kommunen og når de også har godkendt
placeringen leverer de gratis sand, fliser samt beholdere....typisk 4 stk.
Når sand og fliser er leveret skal man så lige lægge dette på pladsen.
Du kan læse mere om miljøstationer, regler, opsætning mm. på hjemmesiden under Vores område,
Miljøstationer ( link her ) hvor der også er link til kommunens hjemmeside om Miljøstationer.
Hvis du ikke adgang til en miljøstation i din lomme og derfor benytter en af de andre miljøstationer
i vores område er det vigtigt at du sender en mail til Renovations-afdelingen og fortæller at du
benytter pågældende miljøstation ( mail her )
Bestyrelsen vil endvidere gøre opmærksom på at det kun er tilladt at aflevere Papir, Glas, Flasker,
Plast samt Metal i containerne på stationerne.
Det er ikke tilladt at aflevere eller henstille Pap, Husholdningsaffald eller andet affald da
dette medfører øget risiko for rotter !!
24. marts
Nyt signalanlæg i krydset Nr. Bjertvej og Skolebakken bliver ombygget fra april til august 2018.
Kort kan ses på kommunens hjemmeside her (tryk på den røde prik på kortet ud for Nr. Bjert)
Renovation projekt madaffald og nye beholdere fra April 2019, Kolding nord / Havre Hvedemarken.
Lidt mere om de nye beholdere, sorteringsvejledning og tømningsinterval m.v. kan ses på kommunens
hjemmeside
her og her

22. februar 2018
Så blev endnu en god generalforsamling overstået.
16 husstande var repræsenteret. Tak til de fremmødte beboere.
Referatet kan læses under punktet Referater, Generalforsamlinger
Formandens beretning kan læses under punktet Referater, Formandsberetninger

Bestyrelsens sammensætning kan læses under punktet Foreningen, Bestyrelsen
Budget for 2018 kan læses under punktet Foreningen, Budgetter
Generalforsamling 2018
Bestyrelsen indkalder herved til Ordinær Generalforsamling.

Tirsdag 20. februar 2018
kl. 19.00 på Lyshøjskolen
Grå Aula, indgang G
Indkaldelsen vil blive omdelt inden 1. februar, men kan læses her

HUSK

