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Grundejerforeningen Hyldebjerg 

Nyhedsbrev-2-2015 

 

Nyt fra bestyrelsen 

Kære beboere. 

Vedhæftet finder i regnskab 2014, samt budgetforslag for 2015. Desuden er der kommet forslag fra Lennart 
Krantz, nr. 27 som bestyrelsen har brygget lidt videre på. Tak til Lennart for det ! 
 

Lennart foreslår følgende: 

 

FORSLAG  til  generalforsamlingen.   
På  hjemmesiden  www. HYLDEBJERG. com  findes  

en  OPSLAGSTAVLE.  

Må  beboerne  bruge  den  til  at  give  meddelelse  om  
ting,  som  de  gerne  vil  forære  væk  eller  sælge  ?  

 
Jeg  har  i  løbet  af  de  sidste  par  år  foræret   

en  tørre-tumbler  og  en   opvaske-maskine   

til   naboer.   Begge   fungerede  perfekt  men  når   
man  kun  er  en  person  er  det  spild  af  vand   

at  sætte  to  tallerkner , en  kniv  og  en  gaffel  
ind  i  en  opvaske-maskine.  

 
I  øjeblikket  har  jeg  en  Printer  til  foræring.  

Den  virker  perfekt  men   blæk-patronerne  er  ret  dyre  

så  jeg  har  købt  en  Laser-printer  i  stedet.    
 

Det  er  spild  at  køre  gode  ting  til  Kara-Lossepladsen  
hvis  der  sidder   beboere  i  Hyldebjerg  som  gerne  ville  

have  disse  ting   gratis  eller  billigt.  

 
Hvis  nogen  har  familie  eller  kolleger   som  gerne   

vil  bo  i  rækkehus  med  have  nær  en  børne-institution  
kunne  det  måske  også  være  muligt  for  beboere  at   

sælge  deres  hus  hurtigt   på  den   måde.  
 

Ellers   kunne   man  måske  lave  en  rubrik  på   

hjemmesiden  som  hedder   TILBUD    ?   
hilsen   Lennart   nr.  27 

 
Bestyrelsen bakker op om forslaget og vil gerne fremsætte følgende præciserende forslag til det oprindelige 

forslag: 

 
a) Opslagstavlen, tænker vi, skal bruges som en opslagstavle i et supermarked, dvs. til beboernes 

opslag af  køb/salg/bytte/efterlysninger/annonceringer og lignende 
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b) Opslagstavlen forvaltes af bestyrelsen, således at en af bestyrelsen udpeget person, administrerer 
opslagstavlen. Det skal så fungere således, at man sender sit opslag til denne administrator, som så 

sætter det på hjemmesidens opslagstavle 

c) Bestyrelsen forbeholder sig ret til at afvise upassende opslag. Det kunne fx. være opslag af salg af 
ulovlige varer. 

 

Regnskabet/budgettet vil blive gennemgået på generalforsamlingen. I denne forbindelse skal vi oplyse om, 

at vi i bestyrelsen har en række fuldmagtsskabeloner liggende på www.hyldebjerg.com , som man kan 
bruge, hvis man ikke selv kan møde op til afstemningerne. 

Endelig vil vi gøre opmærksom på, at stillingen som revisor snart vil være ledig og at tre 
bestyrelsesmedlemmer står på valg, som dog accepterer genvalg. 

Bestyrelsen takker Jens Friismose for hans indsats som revisor. 

Skulle man stå tilbage med spørgsmål er man velkommen til at kontakte Carsten Teichert, nr. 7, 
(carsten_teichert@hotmail.com, tlf. 27 51 81 37) eller man kan henvende sig til et af de andre 

bestyrelsesmedlemmer, se www.hyldebjerg.com . 

Vi ses til generalforsamlingen, , som vi glæder os at til at afholde  

torsdag den 26.2 kl. 19:30 i beboerhuset Brunebanke. 

Vel mødt ! 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 


