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Grundejerforeningen Hyldebjerg 

Nyhedsbrev-2-2014 

 

Nyt fra bestyrelsen 

Kære beboere. 

Vedhæftet finder i regnskab 2013, samt budgetforslag for 2014. Der er ikke kommet forslag ind fra 
beboerne, men bestyrelsen har jo varslet, at vi ville kigge på fliseordningen, hvilket har afstedkommet 
følgende forslag: 

"Refusion af fliser fra foreningen i forbindelse med fliseordningen foreslås afskaffet, idet vi snart 
skal have stierne renoveret og vi derfor synes det vil være en meningsløs udgift. Bestilling af fliser 

kan dog stadigvæk foregå igennem foreningen og dette tænkes at foregå stort set som hidtil.  
Forskellen består i, at det nu vil blive den enkelte grundejer, som skal betale for sine fliser.  

Foreningen vil dog kunne oplyse om prisen inden bestillingen og vil gerne stå for alt det praktiske 

vedrørende fremskaffelse og udlevering af fliserne. Specielt vil foreningen naturligvis gå efter, at  
skaffe det billigste tilbud af, de til stierne passende, fliser." 

Herudover lige et par kommentarer til budgetforslaget. 

Vi har afsat en del penge på at renovere tårnet på legepladsen og afventer tilbud på dette. Dette mener vi 
ikke alene vil yde den nødvendige sikkerhed for børnene, det vil også gøre bebyggelsen endnu mere 

attraktiv for tilflyttende børnefamilier. 

Vi har yderligere afsat en større sum til renovering af perlestensparkeringspladserne. Vi har fået tilbud om 

renovering af pladserne ved minimum 2 pladser og forventer at acceptere tilbuddet, samt at igangsætte 
arbejdet med i første omgang 2 af pladserne til foråret. 

Øvrige detaljer i regnskabet/budgettet vil blive gennemgået på generalforsamlingen , som vi glæder os at til 
at afholde tirsdag den 25.2 kl. 19:30 i beboerhuset Brunebanke. 

I denne forbindelse skal vi oplyse om, at vi i bestyrelsen har en række fuldmagtsskabeloner liggende, som 
man bedes bruge, hvis man ikke selv kan møde op til afstemningerne. 

Henvendelse til bestyrelsen kan ske til Carsten Teichert, nr. 7, direkte ved fremmøde på mail 

carsten_teichert@hotmail.com eller på tlf. 27 51 81 37 . Alternativt kan man også henvende sig til et af de 
andre bestyrelsesmedlemmer, se www.hyldebjerg.com . 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 


