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15.. maj 2019

Nyhedsbrev
Generalforsamling 2019
Den 10. april 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i foreningen. Der var 17
fremmødte. Formanden aflagde beretning som kan læses på vores hjemmeside via dette
link: http://www.grf-stendyssen.dk/WebImages/Dokumenter/ReferatGeneralforsamling2019.pdf.
Af nok så stor interesse var der 2 punkter:
1. Kloaksagen er faldet på plads til vores fordel. Efter generalforsamlingen er der også
kommet gang i det administrative med at få deklarationen tilrettet. Det blev fejret
med lidt ”boble vand”.
2. Kontingentet for 2019 blev vedtaget til kr. 0,00. Der bliver derfor ikke udsendt
kontingentopkrævninger for indeværende år.
Generalforsamlingen forløb fredelig og roligt.
Efterfølgende har der været afholdt konstituerende møde, hvor poster er blevet fordelt som
følgende:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Menigt medlem:

Kurt Christiansen
Steffen Andersen
Snorre Brink-Pedersen
Birger Adelbrand
Kim Hansen Nilausen

Asfaltering af vejene
I uge 22 begynder Roskilde Kommune at asfaltere vejene Bakkefløjen, Agerfløjen og
Åfløjen. Mens dette foregår skal man være opmærksom på, at til og frakørsel til
ejendommene kan være spærret i kortere eller længere tid. Skal man ud, så parker bilen f.
eks. på Engvej eller måske helt ovre på skolens parkeringsplads. Der kan ikke siges noget
præcist om, hvornår til- og frakørsel ikke vil være muligt. Har I tilmeldt jer Kommunens
SMS service vil I blive holdt orienteret løbende.
Renhold af veje, vendepladser og stier
Vi vil fra bestyrelsens side opfordre til at alle grundejere rydder og fejer veje, vendepladser
og stier så de også ser godt ud. Det skal nok bare være en eller to gange årligt og vil sikre
at der ikke vokser ukrudt eller ligger store bunker af jord og skidt langs kanterne.
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Skt. Hans
Også i år vil der blive afholdt Skt. Hans nede på Engen. I den forbindelse kan vi godt
bruge lidt hjælpende hænder til det praktiske specielt på selve Skt. Hans dag og aften. Giv
besked til et af bestyrelsesmedlemmerne om det er noget for dig.
De bedste hilsner fra Bestyrelsen
Kim, Birger, Snorre, Steffen og Kurt

