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Opfølgning fra Generalforsamlingen 12/3 2018 
 

Bestyrelsens konstituering 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig 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 

 

 

Skt. Hans bål 

I år vil der igen være Skt. Hans bål på fællesarealet langs Carl Plougs Vej, lørdag den 23. juni. 

Én erfaren ildsjæl har allerede meldt sig som bålvagt, men der er brug for minimum én til, hvis 

arrangementet skal blive til noget. Bålvagt tilmelding foregå ved at skrive til: bestyrelsen@gfle.dk  

Bålvagt opgaven består i at tænde bålet og passe bålet aftenen igennem (dvs. holde øje med 

nedbrændingen og rive grene sammen, så det meste brænder). 

 

Såfremt Skt. Hans bålet kan gennemføres, 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 

Som man også kan se på grundejerforeningens hjemmeside, besluttede generalforsamlingen, at 

kontingentet for 2018 er på kr. 1.800,-. Kontingentopkrævningen forventes udsendt før sommeren, 

men tidlige betalere kan finde foreningens indbetalings- og bankoplysninger på hjemmesiden. 

 
 

Godt naboskab 

Da sommeren (forhåbentlig snart) står for døren, så husk venligst følgende: 

 Vær opmærksom på foreningens regler for tidsrum og brug af motoriserede maskiner 

 Anvend ikke rabatterne til permanent parkering og hold dem pæne. 

 Hold øje med om dine træer er til gene for dine naboer 

 Overhold fartbegrænsningen på vores veje 

 Saml din hunds efterladenskaber op 
 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen, Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard 
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