Kære nye Medlem!
Bestyrelsen vil hermed benytte lejligheden til at ønske jer velkommen til Ordrup Præmie Grunde.
Vi håber i bliver glade for jeres nye sommerhus og i er parat til, at værne om vores skønne
område, her i Ordrup.
Vores grundejerforening blev stiftet i 1967 og har en bestyrelse bestående af en formand, en
næstformand, en kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter samt en revisor.
Grundejerforeningen har en tinglyst deklaration, som vi opfordrer jer til at læse. Beplantning er en
væsentlig del af deklarationen, som omhandler, at man ikke på sin grund har beplantning/træer,
som generer væsentligt i forhold til andre grundejere. Foreningen har følgelig en arbejdsgruppe
vedr. træer og beplantning, som er behjælpelig med at deklarationens formål overholdes.
Desuden har foreningen en arbejdsgruppe vedr. veje og dræn.
Foreningens hjemmeside finder du på www.gopg.dk
E-mail til bestyrelsen er bestyrelsen@gopg.dk,
E-mail formand og næstformand er formand@gopg.dk.
Kasseren kan kontaktes direkte vedrørende kontingenter og restancer på kasserer@gopg.dk
Vi beder jer om løbende, at orientere jer om vores fællesskab på hjemmesiden og benytte
mailadressen, hvis man skriftlig vil i forbindelse med bestyrelsen eller træudvalget.
Navne og adresser på den siddende bestyrelse og arbejdsgrupper, finder i på hjemmesiden, hvor
man også kan se vores vedtægter og den tinglyste deklaration.
Det er også på vores hjemmeside man kan finde alle vigtige informationer, såsom
ordensreglement, indkaldelse til generalforsamling, referat fra generalforsamlinger,
arbejdsgrupper og informationer om evt. arrangementer mv.
Foreningen har også et ”udhængsskab” ved starten af Engtoften, hvor man kan orientere sig om
tingenes tilstand, men vi anbefaler at bruge hjemmesiden, som er bedre opdateret.
Hvis bestyrelsen ikke allerede har jeres mailadresse og telefonnummer, opfordrer vi jer til at
sende dem til kassereren der vedligeholder medlemslisten. Vi understreger at jeres mailadresse
vil blive behandlet fuldt fortroligt, og adressen vil derfor ikke fremgå af rundsendte mail fra
foreningen.
Endnu engang velkommen til Ordrup Præmie Grunde.
På bestyrelsens vegne og
med venlig hilsen
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