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Opfølgning fra Generalforsamlingen 30/3 2017
Bestyrelsens sammensætning
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen ud som følger:
Formand: Per Vogelius-Nielsen, Herman Bangs Vej 14, bestyrelsen@gfle.dk
Kasserer: Lars Stensgaard Moldow, Carl Plougs Vej 46, bestyrelsen@gfle.dk
Næstformand: Christina Dahl Christiansen, Herman Bangs Vej 32
Medlem: Jens Peter Toft, Steen Blichers Vej 19
Medlem: Lars Nygaard Jepsen, Steen Blichers Vej 9A
Suppleant: Nicolai Sederberg-Rottbøll, Steen Blichers Vej 3A
Suppleant: Jan-Erik Wölk, Carl Plougs Vej 62
Skt. Hans bål fredag den 23. juni
Skt. Hans bål blev afholdt på fællesarealet langs Carl Plougs Vej sidste år takket være 2 ildsjæle,
som desværre ikke har mulighed for at stille op i år. Derfor er der brug for frivillige bålvagter. Det
er et krav - at der minimum er én bålvagt tilstede og opgaven består i at tænde bålet og passe bålet
aftenen igennem (dvs. holde øje med nedbrændingen og rive grenene sammen, så det meste
brænder). Hvis ingen melder sig må arrangementet aflyses. Meld dig nu på bestyrelsen@gfle.dk.
HVIS mindst én bålvagt melder sig - vil der i de sidste 14 dage før Skt. Hans kunne lægges TØRT,
brandbart haveaffald (ikke stød og meget tykke grene) på bålet. Af hensyn til dyrene, anmoder vi
om ikke at bygge bålet op tidligere.
Kontingent 2017
Grundejerkontingentet er for 2017 sat til kr. 1.800,- svarende til betalingen for 2016.
Opkrævning vil blive udsendt senere.
Godt naboskab
Nu hvor sommeren står for døren, så husk venligst følgende:
• Vær opmærksom på foreningens regler for tidsrum og brug af motoriserede maskiner
• Rabatterne skal ikke anvendes til permanent parkering og skal i øvrigt holdes pæne
• Din hunds efterladenskaber skal samles op
• Vær opmærksom på, om dine træer er til gene for naboerne

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard

Formand: Per Vogelius-Nielsen, HBV 14, tlf. 29 65 69 36

Kasserer: Lars Stensgaard Moldow, CPV 46, tlf. 42 50 30 25

