Grundejerforeningen

Tornerosebugten
August 2011
Efter generalforsamling og det konstituerende bestyrelsesmøde er bestyrelsen sammensat således:
Fungerende formand:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:

Anna Kjelstrup, Mosrosevej 6
Birthe Olsen, Therosevej 10
Irene Ludvigsen, Therosevej 7
Claus Petersen, Stokrosevej 1
Peder Jacobsen, Lyngrosevej 12

Vi har fastlagt årets mødet således:
Bestyrelsesmøder:

Søndag d. 23. oktober
Mandag d. 16. januar
Søndag d. 29.april

Generalforsamling:

Søndag d. 10. juni kl. 10.00

Fælles naturpleje:
Lørdag d. 22. oktober og Lørdag d. 12. maj
hvor vi mødes på fællesarealet ved Mosrosevej (ved vraget) kl. 10. Vi arbejder til kl. 13, hvor der vil være et
mindre traktement. Af hensyn til traktementet, vil vi gerne have en tilmelding senest mandagen før.
Vi har fået bjørneklo i fællesarealet, i budskadset i rabatten mellem Gnibenvej og Lyngrosevej, ud for nr. 2. Da vi
straks efter meddelelsen fra kommunen sørgede for at få dem fjernet, slap vi for en politianmeldelse.
De er altså fjernet på det sted for i år, men kommer sikkert igen til næste år.
Vi skal gøre opmærksom på, at man som grundejer har pligt til at fjerne bjørneklo på sin grund.
På Naturstyrelsens hjemmeside kan man finde oplysninger om bekæmpelse af bjørneklo.
Besyrelsen har besluttet, at det er sidste gang vi sender referat fra generalforsamlingen med brevpost til de
medlemmer, vi ikke har mail-adresse til. Vi vil fremover udsende referat og meddelelser iøvrigt til medlemmerne
via foreningens hjemmeside og email. Derved sparer vi tid, og foreningen sparer penge.
Skulle nogen medlemmer imidlertid være forhindret i at modtage meddelelser på denne måde, beder vi om, at få
besked herom, så vi kan sørge for, at meddelelserne som hidtil kan blive udsendt pr. post til disse medlemmer.
Samtidig opfordrer vi de medlemmer, vi ikke har en email-adresse til, men som har en sådan, til at oplyse den til
os.
Indkaldelse til generalforsamling vil også fremover blive sendt pr. post, som vedtægterne foreskriver.
Al ovenstånde information kan iøvrigt læses på foreningens hjemmeside
www.tornerosebugten.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Fungerende formand:
Anna Kjelstrup (Mosrosevej 6)
Mosestedet 75, 3500 Værløse
Tlf.: 4448 1331

Kasserer:
Birthe Olsen (Therosevej 10)
Knudsminde Allé 16, 2750 Ballerup
Tlf.: 4497 6120

Sekretær:
Irene Ludvigsen (Therosevej 7)
Søgårdsvej 14, 2750 Ballerup
Tlf.: 5043 8054

a.kjelstrup@post.tele.dk

Holm.Olsen@webspeed.dk

irene.ludvigsen@yahoo.dk;

