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Kære medlemmer af grundejerforeningen
I anledningen af foråret er her en bulletin fra formanden om tingenes tilstand i grundejerforeningen, og lad
mig begynde med på bestyrelsens vegne at byde velkommen til nye medlemmer: Velkommen.

Generalforsamling 2017
Bestyrelsen planlægger at afholde ordinær generalforsamling søndag den 28. maj kl. 10:00. Der er
morgenkaffe/the fra kl. 9:30. Indkaldelse følger senere. Vær opmærksom på, at generalforsamlingen
afholdes efter de nye vedtægter, som blev vedtaget sidste sommer. Du finder de nye vedtægter på
foreningen hjemmeside (Klik: Vedtægter på gopg.dk).

Fældning af bevoksnig
Foreningen er i kontakt med en skovhugger om rabat, når vi bestiller flere fældninger på en gang. Rabatten
bliver større jo flere medlemmer, der bestiller samtidig. Hvis du har fældningsopgaver på din grund, så skriv
dig til Gert Hinze for at høre om mulighederne. Gert har påtaget sig at koordinere opgaverne. Hans e-mail
er gbhintze@gmail.com

Storskrald i 2017
Kommunen afhenter storskrald 6. juni og 4. oktober. Her afhenter kommunen skrald efter en særlig
ordning. (Læs: afhentning af storskrald)

Bestyrelsen laver markvandring i april
Bestyrelsen holder markvandring søndag den 30. april 2017. Som tidligere bestyrelser går vi traditionen tro
foreningen rundt for at se om forskellige forhold er, som de bør være - især i henhold til vedtægterne og
deklarationen - men også i forhold til almindeligt godt naboskab. Eksempelvis ser vi efter bevoksningen skal
beskæres. Hvis vi finder, at et medlem kan gøre noget bedre eller anderledes, vil bestyrelsen påtale det, i
første omgang ved at lægge en seddel i medlemmets postkasse.

Forskelligt vedligeholdelse
Der er lagt grus på Bakkevejen, hvor der er jævnet for regnskader. Der er skåret rødder og renset dræn fra
mosen på Engtoften for at aflede mere vand fra mosen. Der er udbedret skader på foreningens dræn på
Mellemtoften/Lupintoften.

Dræn, fælles eller private
Foreningen vedligeholder fællesdræn men ikke private dræn. Hvis du er ejer eller medejer af et privat
dræn, så vær opmærksom på, at foreningen ikke vedligeholder det. Det skal man selv. Bestyrelsen
vedligeholder et kort over drænene. Skriv til bestyrelsen og vedlæg en tegning, hvis du har et privat dræn
på din grund, som ikke allerede er tegnet med på kortet (Klik: Se kort).

Tilbud om fiber til internet
Vores forening har modtaget en henvendelse fra grundejerforeningen Havretoften, vejlaugsformand
Torben Christensen, som samler interesserede grundejere til at få installeret fiber til internet. For at opnå
rabat skal der være et vist antal medlemmer, som samlet bestiller installationen. Derfor spørger de os og
andre tilstødende grundejerforeninger om at være med. Deadline er 30. marts for rabat på både tv-pakke
og installation af internet og 30. april, hvis man kun bestiller internet. Ring til Torben på 7172 4785 for at
høre mere. Læs evt. tilbuddet her: Klik eller tilmeldingen her: Klik

Tømning af sommerhustanke 2017
Odsherred kommune tømmer sommerhustanke hvert 3. år. I 2017 skal tankene tømmes i blandt andre
vores grundejerforening. Se hvornår din tank skal tømmes i Odsherreds kommunes tømningskalender
2017, som du finder på kommunens hjemmeside: Klik.

Bestyrelsens sammensætning
Der er sket ændring af bestyrelsen, idet den tidligere formand Niels Frederiksen og bestyrelsesmedlem
Peter Heno er udtrådt. Det var i november måned. Den nuværende bestyrelse er Peter Høegh, Engtoften 14
som formand (tidligere næstformand); Hanne Holm, Engtoften 5 som næstformand (tidligere suppleant);
Anne-Lise Heide, Mellemtoften 25 som kasserer (fortsat fra tidligere); Rene Bonde, Bakkevejen 20
bestyrelsesmedlem (fortsat fra tidligere) og formand for vej- og drænudvalget, Frank Kristoffersen,
Engtoften 10 som bestyrelsesmedlem (tidligere suppleant) og formand for sager om bevoksning.

Om denne bulletin
Bestyrelsen udsender bulletin efter behov. Sker der ting i grundejerforeningen, som medlemmerne skal
orienteres om med det samme, vil information tilgå på medlemmernes e-mailadresser og i foreningens
skab ved Engtoften 1. Medlemmer, som ikke har afgivet deres e-mailadresse til foreningen, bedes gøre det
på email bestyrelsen@gopg.dk hurtigst muligt.

Kontakt til bestyrelsen
Skriv til bestyrelsen: bestyrelsen@gopg.dk
Skriv til formand og næstformand: formand@gopg.dk
Oplys venligst ændringer til medlemskartoteket til bestyrelsen.

Med venlig hilsen
Peter Høegh, formand@gopg.dk

