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Grundejerforeningen Hyldebjerg
Nyhedsbrev-1-2016
Nyt fra bestyrelsen
Kære beboere.
Vanen tro, starter grundejerforeningen året med at indkalde til den årlige ordinære generalforsamling, men
inden da vil vi gerne takke jer for jeres hjælp og opbakning i løbet af året. Det gør det både nemmere og
sjovere at sidde i bestyrelse.
Generalforsamling torsdag d. 11.februar kl. 19:30 i beboerhuset Brunebanke.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 21.januar, hvorefter de vil blive uddelt til
medlemmerne senest 14 dage inden generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne følgende
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af revideret regnskab.
Indkomne forslag fra medlemmerne, herunder forslag fra bestyrelsen, samt forslag til kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Valg af revisor og 1 suppleant.
Eventuelt

Regnskab 2015, Budgetforslag 2016, samt bestyrelsens beretning vil blive lagt på hjemmesiden et par dage
før generalforsamlingen. På hjemmesiden findes også relevante fuldmagter.
Forslag kan sendes på carsten_teichert@hotmail.com eller afleveres direkte på nr. 7 eller sendes til et af de
andre bestyrelsesmedlemmer, se www.hyldebjerg.com
Ifølge vedtægterne skal der til hver generalforsamling ske udskiftninger i bestyrelsen efter følgende
regelsæt:

I år, 2016 er et lige årstal, og ifølge reglerne skal følgende bestyrelsesmedlemmer afgå:
Formand: Carsten Teichert, nr. 7 (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Anne Stefansson, nr. 53
Suppleant: Elke Krantz Moheim, nr. 52 (ønsker ikke genvalg)
Forslag fra bestyrelsen ang. pasning af hække.

I GF Hyldebjerg anvendes der levende hegn som skel mellem ejendommene, hvilket er en rar ting til gavn
for et mangfoldigt dyre -og planteliv i haverne. Men at rejse og/eller at vedligeholde en hæk er sin sag, som
flere medlemmer ved af egen erfaring. En ny hæk kan være svær at give optimale vækstbetingelser og en
eksisterende ligusterhæk kan gro til med fremmed bevoksning. Herudover kan et voldsomt snevejr helt
vælte en hæk, som vi senest så i november måned.
Dette leder frem til følgende forslag, som skal lette vedligeholdelsen af beboernes hække:
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"Grundejerforeningen bemyndiger bestyrelsen til at hyre en anlægsgartner for et begrænset antal timer,
som skal komme ud til foreningen for at rådgive om deres hække. Bestyrelsen foreslår, at de enkelte
husstande kan tilmelde sig en rådgivning og at bestyrelsen, i tilfælde af mange tilmeldinger, udvælger et
antal husstande, som der skal gives rådgivning ud fra. Bestyrelsen foreslår, at rådgivning gives offentligt for
alle medlemmer, således at alle kan få gode råd og vejledning til rejsning og/eller pasning af deres hække.
Forslaget går alene på, at foreningen bekoster og arrangerer rådgivningsdelen. Det konkrete arbejde med
en hæk skal stadigvæk afholdes af den enkelte grundejer. Tidspunkt for en sådan rådgivning kunne fx.
være i forbindelse med en arbejdsdag."
Vel mødt til generalforsamling torsdag den 11.februar !
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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