UtterslevhøjGrundejerforening
Aktive medlemmer søges.
Hvad med lidt ”samfundstjeneste” i det helt nære miljø, hvor du kan være med til at gøre en forskel til gavn
for dig selv, din familie, dine naboer og genboer, og for området i det hele taget?
Grundejerforeningens bestyrelse skal suppleres på den kommende generalforsamling. Det er en
tilbagevendende nødvendig ”øvelse”, som nu, hvor et par medlemmer efter pænt mange års
”samfundstjeneste”, takker af.
Som medlem af bestyrelsen i grundejerforeningen kan du få mulighed for at få opfyldt de ønsker, du måtte
have til det nære miljø. Planerne lægges og gennemføres i bestyrelsen sammen med andre fra området her,
der kærer sig om miljø, trivsel, fastelavnsfester, legepladser, snerydning, fortove - og så videre. Alt sammen
emner, som kan løfte områdets kvaliteter for alle aldersgrupper og - måske lidt ubemærket - skaber netværk
og fællesskaber for store og små.
En af de 2 ledige poster er kasserjobbet. Det er en opgave, som fordrer lidt mere tid end en post som
almindeligt bestyrelsesmedlem, og som kræver et kendskab til almindelig bogføring og afstemninger. Ikke
mindst fordi afslutningen af fortovsregnskabet vil indgå i opgaven.
Har du lyst til at høre mere om dette, så kontakt formanden.
Hvis vi ikke kan besætte posten som kasserer i bestyrelsen, må vi undersøge løsninger og priser på at få
opgaven udført af et administrationsselskab. Dette svarer til, hvad de fleste andelsboligforeninger benytter
sig af, og det vil naturligvis medføre en omkostningsstigning, men til gengæld minimere kassererens
arbejdsopgaver.
Den 2. ledige post er som almindeligt bestyrelsesmedlem. Her vil der være tid til stille og roligt, at deltage i
bestyrelsesarbejdet alt efter lyst og interesser.
Bestyrelsen vil derfor meget gerne høre fra interesserede før generalforsamlingen, så en aftale om at købe
løsninger eller budgettere honorarer for sådanne kan medtages og vedtages på generalforsamlingen.
Mail og telefon til formanden:
hans-bo@email.dk, 3828 1331

Fortovsopretning. Medlemmernes betaling.
Regnskabet er nu opgjort og trykt på sidste side af vedlagte indkaldelse til generalforsamlingen.
Beløbet for kontantbetalere er på kr. 21.653,-. Sidste frist for kontant betaling er nu 22. marts 2010, og
fortsat på kontonummer 5331 0513588 i Arbejdernes Landsbank.
Medlemmer, som har forudbetalt kr. 21.000,-, vil senere blive opkrævet de resterende kr. 653,-.
Opkrævninger med de halvårlige betalinger på kr. 1500,- er under udsendelse, men skal afvises/ kasseres,
hvis man foretrækker at betale kr. 21.653,- kontant til banken.
Med venlig hilsen, bestyrelsen.
Hans Bo Larsen (formand), Storkebakken 28, tlf.: 38 28 13 31
Keld Knudsen (næstformand), Mosebakken 3, tlf.: 38 28 44 48
Peter Gjaldbæk (kasserer), Storkebakken 33, tlf.:38 60 05 47
Børge Winther Nielsen, Engsvinget 9, tlf.:38 80 08 25
Christine Pedersen,(sekretær) Harespringet 21,tlf.:39 66 66 71
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